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LEDARE MAY WIKSTRÖM

Att komma
hem till jul
trots paket och god mat är julen
fortfarande familjehelgen framför andra.
Räckan av lediga dagar ger släktingar som annars inte träffas så ofta till vardags både orsak och
möjlighet att gästa varandra. Hemmen öppnas, tiden är sällsynt hel och obruten. Likt musikalstjärnan Peter Jöback kommer vi hem till jul.
Men det gäller inte alla. För en del blir ensamhet, avklippta rötter och obefintliga sammanhang
smärtsamt tydliga just under den här helgen.
Samhället stängs, finländarna drar sig in bakom julkranspyntade ytterdörrar. Utanför blir den
iranska frisören med egen salong, den nyinflyttade storstadsbon, den ensamstående åldringen som
inte längre har några vänner och släktingar kvar.
också i år öppnar församlingar från olika samfund
och på flera orter, också i Svenskfinland, dörrarna för att erbjuda ett julhem på julafton till dem
som saknar ett.
I år pyntas det julgran i Johannes församling i
Helsingfors, dukas det till julmiddag på Lepikko
lägergård i Vasa på julaftonseftermiddagen. Och
på många andra ställen sker liknande insatser.
Frivilliga och anställda ger av sin familjetid för
att vidga gemenskapen.
Det känns viktigt och riktigt. Så bereddes också en familj utan lokalt sammanhang och rötter en gång husrum i ett nödläge. Deras livsöde går i repris, varje månad, varje vecka någonstans i Europa.
De senaste åren har kyrkan kanske mer än någonsin fått stå objekt för allt från missnöje till ren
skadeglädje.
Den är tacksam att skratta åt när någon enskild
företrädare gör bort sig. Den är målet för svallvågor
av raseri och besvikelse, både med fog och utan.
Det får den kanske tåla. Låt det storma och svalla. Men det är a och o att kyrkan står som en bastion för den medmänsklighet som tar avstamp just i det
bräckliga ögonblicket mellan liv och död, när ett barn
föds i Betlehem.

”Så bereddes
också en familj
utan lokalt sammanhang och
rötter en gång
husrum i ett
nödläge. ”

ETT UTSLAG för att det uppdraget ändå i någon mån har
lyckats ger T-Medias värdeundersökning bland drygt
3 000 finländare i oktober–
november. Kyrkan är den
samhällsaktör som allt fler
uppger sig lita på i en värld
som många upplever som osäker och ibland otrygg.
De facto är kyrkan den som ökat mest i förtroendekapital under året i finländarnas ögon. Nästan
varannan finländare, eller 46 procent av de tillfrågade, säger sig lita på kyrkan. Det kan jämföras med att 43 procent litar på riksdagen och 38
procent på regeringen.
nÄR DEN är som bäst lyckas kyrkan med att glimra till i det mörker som Jöback sjunger om, det
kompakta och dystra där året rinner bort i ett
kallt decemberregn.
När det är som bäst är det paradoxalt nog barnet i krubban som är bär kyrkan genom den tillvaron – hela året om.

PROFILEN: MALIN FINSKAS
”Jag kunde inte bortförklara att
Magnus rygg helats då jag levt nära
honom och visste hur sjuk han varit.”

Hon ser
bönens
kraft

Malin Finskas blev smått chockad över bordsbönen
hennes blivande svärföräldrar bad första gången hon
besökte dem. Sedan dess har hon själv blivit en bönemänniska. Och bönesvaren har inte uteblivit.
TEXT OCH FOTO: JOHAN SANDBERG
De enda gångerna som Malin Finskas
kom i kontakt med kristen tro under sin
uppväxt var under julfesterna i skolan
och i skriftskolan.
– För cirka tre år sedan fick jag veta
att fammo är troende. Vad jag vet har
ingen annan bett för mig som barn.
I stället präglades hennes uppväxt av
alkoholmissbruk. Fram till 1998, då Replotbron stod klar, var hembyn Norra Vallgrund ganska isolerad. Det var
vanligt att man drack på ön.
– Så länge jag minns har pappa varit
alkoholist, men nu är han nykter sedan
tre år tillbaka. Jag växte i princip upp
hos mommo och moffa som bodde bara femtio meter från föräldrarnas hus.
Varför det blev så har hon inte riktigt klart för sig.
– Jag tror att de till en början tog hand
om mig för att underlätta livet för mina föräldrar när jag som tvååring fick
en yngre syster. Mina morföräldrar såg
sannolikt problemen, men jag vet inte
i vilket skede de insåg allvaret i dem.
Morfar blev hastigt sjuk år 2001 och
dog inom ett år.
– Jag var sexton år och hade hört i
skriftskolan att man kunde be för sjuka. Jag bad för moffa men då han dog
upplevde jag att jag inte fick något svar.
Jag slutade be.
Pappan stod sin svärfar ganska nära
och dödsfallet ledde till att han började
må riktigt dåligt och drack ännu mer
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än tidigare. Inom ett år hade han förlorat både arbete och körkort. Han fick
blödande magsår och var nära döden.
– Jag har sett på nära håll hur alkoholen förstör människorna. Oftast ska
man nå botten innan man som alkoholist kan åstadkomma en förändring.
Tre gånger var pappa intagen på Pixnekliniken i Malax för vård. Mamma
höll ihop familjen. Men för tre år sedan
skilde de sig. I dag är pappa nykter och
säger att han skulle göra vad som helst
för sina döttrar.
Typiskt för barn i alkoholistfamiljer
är att de försöker sköta sig och vara till
minsta möjliga besvär.
– Både jag och min syster har alltid försökt göra vårt bästa. Jag klarade av skolan och jag fick både utbildning och arbete.
– Men mitt eget liv var inte heller så
hälsosamt. Jag drack en del. Även om
pappa var missbrukare tog jag inte avstånd från alkohol. Jag kände till farorna och varje gång mamma ringde var
jag på helspänn över att hon skulle ha
dåliga nyheter om pappa.

Bara en förklaring

I december 2010 träffade Malin Magnus Finskas från Jeppo.
– Först då kom jag i kontakt med
människor som tar tron på allvar. Hans
föräldrar bad bordsbön och de berättade hur Gud gripit in i deras och i andras

liv. Jag träffade Magnus bror som berättade att han blivit helad från cancer.
Här inleddes en process som gjorde
att Malin Finskas kom till tro.
– Tron började ta tag i mig 2012.
Magnus hade problem med ryggen
och smärtan spred sig till höften och
till knät. Under ett förbönsmöte med
förebedjaren Pirkko Jalovaara i Karleby blev Magnus rygg bra.
Hon finner ingen annan förklaring
än att Gud helade ryggen.
– Jag var med i kyrkan då det hände.
Jag såg hur någon kastade sina kryckor och började springa runt. Det kunde jag förklara med att det var iscensatt. Men jag kunde inte bortförklara
att Magnus rygg helats då jag levt nära
honom och visste hur sjuk han varit.
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Även om några församlingar stängt
sina dörrar för Jalovaara ser Malin Finskas hur Gud använder henne. Nyligen
höll hon ett förbönsmöte i Jeppo ungdomslokal.
– Jag tycker det handlar om förföljelse av henne. Bibeln säger att man ibland
får lida för sin tro.

Gud använder djuren

Malin Finskas upplever att Gud berört
henne genom djuren.
– Under älgjakten hösten 2012 i Norra Vallgrund bad jag Gud visa att han
finns genom att sända en älgtjur mellan
några träd. Snart dök där upp en liten
tvåtaggare. Jag tror inte det var något
sammanträffande. Det står ju i Bibeln
att man ska finna Herren när man sö-

Katten Ruben
Häggstrand är
ett av de många
bönesvar Malin
Finskas fått. Som
unge försvann
den men efter att
hon bett för den
återkom katten
tre dagar senare.

Eklund ungdomsarbetare inom LFF

Ungdomsledare. Laestadianernas Fridsföreningars Förbund LFF har anställt
Richard Eklund som ungdomsarbetare från och med
nästa år. Tjänsten som ungdomsarbetare inom LFF är
helt ny.
Eklund är teologistuderande, för tillfället bosatt i
Åbo, men planerar att flytta med familjen till Jakobstadsnejden i sommar.

ker honom. Jag sökte honom av hela
mitt hjärta och han visade sig för mig.
Efter att Malin och Magnus gifte sig
började hon läsa vigselbibeln.
– Jag upplever nu att Gud talar till mig
genom olika bibelverser. Men han ger
mig också tankar. Medan jag suttit på
pass under höstens älgjakt har jag haft
mycket tid att be. Då jag ber över bibeltexter kan jag få förklaringen till dem.
För ett drygt år sedan upptäckte paret att det står i Jesaja och i 1 Petribrevet
att Jesus inte bara dog för våra synders
skull utan att han också bar alla våra
sjukdomar på korset. Det gav tron en
starkare gnista.
– Bibeln befaller oss att lägga händerna på de sjuka. I det ingår löftet att
de ska bli friska. Vi började be för folk

– Jag kommer att jobba deltid inom LFF under
våren, medan jag gör undan så mycket som möjligt av studierna. Sedan
kommer jag att jobba med
ungdomar och unga vuxna. Det handlar bland annat om kristen undervisning och själavård. Dessutom kommer jag att sitta
med i LFF:s ungdomsråd,
säger Eklund.

och vi såg att helanden började ske.
Bönesvaret de fick då de bad för
hennes farfar har berört Malin Finskas starkt.
– Han har haft hörapparat i åtta år
men ändå svårt att höra. Problemen i
örat har också påverkat hans balanssinne. I höst bad Magnus och jag för honom. Inget hände just då. Men tre veckor senare nämnde pappa i förbifarten
att faffa inte längre använder hörapparat. Fyra dagar efter att vi bett för honom hade fammo märkt att hans hörsel blivit bättre. Men de vågade inte säga något åt oss för de trodde inte det var
bestående. Det var lite dråpligt. En månad senare bad Magnus för faffas sjuka rygg. Faffa gjorde stora ögon när han
märkte att smärtan genast försvann.

MALIN FINSKAS
BOSATT I JEPPO, NYKARLEBY.
GIFT MED MAGNUS SEDAN 2013.
BARNMORSKA PÅ VASA CENTRALSJUKHUS MEN VÅRDLEDIG MED
ETTÅRIGA SONEN GABRIEL.
VÄXTE UPP I NORRA VALLGRUND,
KORSHOLM, MED ALKOHOLPROBLEM I FAMILJEN.
ÄLGJÄGARE I HEMBYNS JAKTLAG.

Kyrkoarkitektur i pepparkaka
julstök. Trefaldighetskyrkan syns bra genom Sabina Nabbs köksfönster i Vasa. Det är kanske den enklaste förklaringen till att det
blev just den kyrkan som nu
ståtar i form av ett pepparkakshus i hennes kök.
Mallen till Trefaldighetskyrkan har Sabina gjort själv,
genom att titta på och mäta foton som finns på webben. Kyrkan är byggd i rätta

proportioner, med rätt antal
fönster. Kyrkan strategiska
mått är: 65 cm (längd) x 29
cm (bredd) x 49 cm (höjd).
Trefaldighetskyrkan är ritad av C. A. Setterberg och
representerar engelsk nygotik. Den är byggd år 1862.
– När jag googlade på
Setterberg fick jag massor av idéer till kommande
pepparkakshus, säger Sabina Nabbs.

Foto: Johanna Backholm

TOMAS KOLKKA
Eftersom 95
procent av thailändarna är buddhister
och endast 0,5 procent är
kristna är julen och julfirandet en ganska ny grej
för de flesta i Thailand. De
flesta thailändare känner ju till den kommersiella julen från olika vackert dekorerade köpcentrum, men
tyvärr är det få som har kännedom om
julens ursprungliga, underbara budskap.
Många thailändare (liksom kanske många
finländare) tror därför att man firar jul bara för att ge och få julklappar. Men å andra sidan är julklapparna ändå ett utmärkt sätt för de thailändska kyrkorna
att hjälpa de utstötta och fattiga människorna i samhället.
Tomas Kolkka, missionär, Thailand.

JULSYMBOL: JULKLAPP

MARIA WESTERLING
Nu behövs en fredsmatta
och vilja hos representanter för olika folkgrupper och politiska partier
att sätta sig ner och att
samarbeta för enhet och
fred i landet.
Maria Westerling, missionär, Nepal.

JULSYMBOL: NEPALESISK MATTA

ANNA-LENA
SÄRS
Att kommunicera och
samarbeta
är så viktigt
i en kyrka,
men det kan
också vara
så svårt. Lyckligtvis har vi
tillstånd att träna. Må Gud
välsigna våra relationer och
vägen till målet.
Anna-Lena Särs, missionär
inom barn och ungdomsarbetet, Senegal.

JULSYMBOL:
EN PUSSELBIT

BARBRO
FINSKAS-MUSHENDWA
I december går man och
väntar på resultatet från
årets slutprov i olika skolor. Lyckades man så bra
att man får fortsätta till
nästa stadium i januari?
Finns det pengar till skolavgifter och övriga kostnader? Min önskan är att alla ska ha möjlighet att gå i
skola.
Barbro Finskas-Mushendwa, Tanzania.

JULSYMBOL: PULPET

HANNA LEMMETTI
Det känns lite bakvänt att gå
omkring i tåsandaler så här i
juletid, men det är precis det
som jag gör. Solen gassar varje dag och temperaturen stiger
oftast över 30 grader. Det är
inte så lätt att få den där rätta julstämningen när svetten rinner och stearinljusen bågnar. Många grannar har satt upp
fin julbelysning i trädgårdarna och julgranarna blinkar i fönstren. Kanske julkänslan kommer nästa vecka då barnen
är med i församlingens jultablå? Julkänsla eller inte –
”Jesus is the reason for the
season”!
Hanna Lemmetti, hemmamamma på Sunshine Coast,
Australien.

JULSYMBOL: TÅSANDALER

TORSTEN SANDELL
Hagia
Sofia
var världens största kyrka
fram till dess att Peterskyrkan
i Rom byggdes. Kyrkan var
symbolen för Konstantinopel
och huvudkyrka i det östromerska riket. Den blev färdigbyggd år 537.
Att Hagia Sofia har varit moské i femhundra år, fram till dess att den blev museum på
1900-talet, stör inte så mycket. Den är ändå
symbolen för vår hemstad just nu, för Istanbul.
Torsten Sandell i Turkiet.

ERIK JOHANSSON

CAMILLA NYLUND
Jag vill ha en
julstjärna från
Herrnhut i Sachsen
i min julgran. Den symboliserar Betlehems stjärna.
Den lyser upp de flesta
hus här i Dresden i advent.
För mig som är långt borta
från mitt hemland är traditioner viktiga speciellt i juletider.
Camilla Nylund, sångare, Tyskland.
Min julsymbol är
björnen Paddington.
Jag kom till London,
liksom Paddington, utan veta så mycket om staden. Nu har jag hittat nya
vänner här. Dessutom så är Paddingtons mössa juligt röd så jag tycker den
passar bra i granen.
Erik Johansson, äventyrare och analytiker, Storbritannien.

JULSYMBOL: HAGIA-SOFIA

JULSYMBOL: PADDINGTON

JULSYMBOL: JULSTJÄRNA

SAMMANSTÄLLT AV: JOHAN SANDBERG ILLUSTRATION: MALIN AHO

JULHÄLSNINGAR. Vi har bett vänner över hela världen dekorera Kyrkpressens julgran med något aktuellt, något viktigt eller trevligt som symboliserar deras väntan på julen just i år, just där som de befinner sig just nu. Det
blev en brokig gran för världen.

En gran för världen
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BJÖRN VIKSTRÖM
Böcker har ända
sedan jag var
barn hört till mina favoritjulklappar. Jag hänger
därför en bok på
en av grenarna
(nära stammen!). En julklappsbok ska
vara fängslande, men inte för
faktaspäckad. En deckare eller en historisk roman fungerar bra.
Björn Vikström, biskop, Borgå.

JULSYMBOL: BOK

Kenya har
haft besök
av två stora
män under året. I juli var
Amerikas president här och
i november var påven Franciskus på besök. De är två
män som är stora på olika
sätt. Då Obama var här var det full säkerhetsbevakning, både från amerikanskt och
kenyanskt håll. Då man meddelade påven
att man från Kenyas sida kan stå till tjänst
med 10 000 säkerhetsvakter svarade han
att han inte fruktar något annat än myggorna som sprider malaria. Den som tror
på Jesus behöver inte frukta något, varken
terrorattacker eller myggor. Vi är skyddade
av en starkare makt, på alla plan.
Gud älskar också hela världen. Han blev
människa för att hela mänskligheten skulle räddas. Gud vill inte att någon ska gå förlorad. ”Så älskade Gud världen, att Han gav
den sin ende son, för att var och en som
tror på Honom inte skall gå förlorad utan ha
evigt liv.”
Rut Åbacka, missionär, Kenya.

RUT ÅBACKA

CAROLA SALO-BACK
Järnhästen, som cykeln heter på taiwanesiska, har alltid varit min följeslagare i Taiwan. För den billösa kompletterar den buss och tåg. Under språkstudierna i Taichung
för drygt 30 år sedan cyklade jag till skolan och rutten
gick genom fält med betande
vattenbufflar. Cykeln är förträfflig på hembesök. Man hinner med flera och når längre än
om man promenerar. Cyklar man är det lätt
att stanna upp när man träffar någon man
vill hälsa på och tala med. Man kan transportera uppköpen på cykeln, men bara en person kan skjutsas åt gången. En behövlig motion får man. Dessutom slipper man bensinkostnader och bidrar inte till avgaser. Varmt
tack till järnhästen (=thih-be)!
Carola Salo-Back, Taiwan.

JULSYMBOL: CYKEL

EMMA ENGSTRÖM
Jag jobbar
med små
barn på ett
barnhem.
Varje dag får jag se barnen
utvecklas. De lär sig krypa
och gå, prata, leka och skratta. Vi låter barnen vara
barn, lär dem snälla ord och ger dem ett
tryggt hem. Många av barnen har aldrig fått
vara barn utan tvingas bli blivit vuxna alldeles för tidigt under svåra familjeförhållanden.
Jag är evigt tacksam för att jag fått möjligheten att jobba här, barnen ger mig så mycket.
Varje dag är ett nytt äventyr.
Emma Engström, volontär, Costa Rica.

SAMI RANTAMÄKI
Festligheterna börjar vid nyår när Farbror Frost besöker folket och Kremls
klockor ringer in det nya året. Under
den veckolånga nyårshögtiden samlas
man runt de ryska festborden som
dignar av utsökta rätter, frukter och
sallader. Julen firas sedan enligt den julianska kalendern natten till den sjunde
januari, varefter landet sakta återgår till vardagsrytm.
Sami Rantamäki, Ryssland.

JULSYMBOL: FLAGGOR

JULSYMBOL: BARNSKOR

JULSYMBOL: MANDARIN
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Tro är viljan att försöka
I sista delen av Patrik Hagmans söndagsskola för vuxna får vi knyta ihop säcken kring
kristen tro. Vad betyder det egentligen att vara kristen och räcker det med att vilja tro?
14
DEL
Skillnaden tron gör

Under hösten har söndagsskolan behandlat olika vägar in i den kristna tron.
Vi har gått via de olika delar av människans liv som gudstjänsten vidrör. Fram
träder bilden av kristendomen som ett
specifikt sätt att leva och se världen, med
en lite annorlunda syn på tid och rum,
kropp och själ, förnuft och känsla, sanning och skönhet – en syn som förkroppsligas i en gemenskap utan gränser i världen och historien. Att vara kristen är att
välja att försöka forma sitt liv i enlighet
med denna syn.
Gudstjänsten är därmed navet i det
kristna livet.
Det betyder inte att kristendomen är
lika med gudstjänsten, allra minst i den
meningen den är det som sker i kyrkan
på söndag förmiddag. Men det är gudstjänsten som håller ihop allt det andra.
Hur? Dels genom att allt det andra
kyrkan gör, och allt det andra kristna
gör, är försök att i praktiken leva ut det
som gudstjänsten pekar mot. Så är den
gemenskap som kyrkans olika grupper – barngrupper, ungdomsgrupper,
körer och missionsföreningar – försöker åstadkomma ett utflöde av den vision om Guds rike som vi tränas i att känna igen i gudstjänsten. Och kyrkans diakonala arbete – tjänandet av människan – är ett direkt utflöde av den syn på
oss själva och varandra som gudstjänsten lär oss. Hela kyrkans liv flödar ut ur
gudstjänsten.

Det här är sista och avslutande delen i Patrik Hagmans
söndagsskola för vuxna som ingått i Kyrkpressen under
året. Alla artiklar i serien utkommer i bokform på Fontana Media hösten 2016.
rummets atmosfär till det kristna språkbrukets egenheter. Men framför allt om
att visa på hur saker hänger ihop, hur
ord och fraser i liturgin får betydelse vid
valet av kaffe till kyrkkaffet, hur psalmerna får återklang i vardagens arbete.
Att ”vara kristen” handlar om ett sökande efter dessa kopplingar, om tron
att det är i dessa tillsynes slumpmässiga kontaktpunkter som Gud talar till oss.

Trons mysterium

Bakom allt detta finns en djupare övertygelse – nämligen övertygelsen om att
frågan om hur vi lever våra liv på riktigt
spelar en roll. Tanken är att de små val
vi gör verkligen har en betydelse, också
när vi inte kan se konkreta resultat. Här
går den stora skiljelinjen, mellan att leva i en värld där vi är isolerade stoftkorn
utkastade i ett kallt universum, och att
leva i en värld där vi hänger ihop med
varandra, och med något större, djupare, sannare.

Det är detta vi kallar att tro

Att komma in i gudstjänsten

Men det finns också en rörelse inåt. I dag,
då många människor finner det svårt
att förstå poängen med gudstjänsten, är
denna rörelse speciellt viktig. Det handlar om att allt detta ”andra”, från kvällsbönen hemma i sängen, till radions andakter och pärlbandet av sommarbröllop
i våra kyrkor, fungerar som vägar som
ska hjälpa människan att hitta in i gudstjänsten och dess märkliga gemenskap.
Det här kunde vara mycket mer konkret än det ofta är i dag. Det handlar om
allt från att vänja människor vid kyrko-

”Människor säger ofta att de
gärna vill tro,
men inte kan.
Men att vilja
tro, är det inte
just strävan efter att försöka
se dessa samband?”
Patrik Hagman

Och här finns något intressant. Människor säger ofta att de gärna vill tro,
men inte kan. Men att vilja tro, är det
inte just strävan efter att försöka se
dessa samband? Att tro är ju inte att
veta att världen är funtad på ett visst
sätt, utan att välja att försöka se den så.
Skillnaden mellan att tro och att vilja tro är därmed närmast icke-existerande. Skillnaden finns mellan att vilja se världen så och att inte vilja göra
det, att inte bry sig.
Det ligger i sakens natur att denna
vilja vacklar. Världens brutalitet och
ondska kan få vem som helst att tappa
tron. Och därför är tron en gemenskap
där ingen lämnas ensam i sina tvivel.

Patrik Hagman riktar sig till alla vuxna som känner att det är dags att ta reda på
mer om kristendomen. ILLUSTRATION: WILFRED HILDONen

LEDIG TJÄNST
Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet söker en person
i tjänsteförhållande som

CHEF FÖR BEGRAVNINGSVÄSENDET
Läs hela annonsen på vår webbsida www.pnks.fi
Ytterligare information om tjänsten fås av förvaltningsdirektör Diana Söderbacka, 040 310 0401.

Julförsäljning i Jakobstad, Kanalesplanaden 23 (fd. Makuuni)
OUTLET -50%
Stort varusortiment

Nejdens förmånligaste priser!

Kb S. Sandlin Ky

Marcus
J. Borg
Kristendomens
hjärta
Förord av
KG Hammar
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Symbolernas jul
JUL. Mandeln, kransen, äpplet, gröten.
Julens symboler är lika många som kära
och alla har de djupa rötter.
TEXT: CHRISTA MICKELSSON
Sedan tonåren har Helen
Egardt, gymnasielärare i
Stockholm, varit passionerat intresserad av symbolik.
– Tiden kring jul är fullspäckad av symbolik. Men
många använder julens
symboler utan att reflektera över vad de egentligen
står för.

I en skolklass frågade Egardt
en gång eleverna om varför vi
firar jul. Svaret hon fick var:
”För att jag ska få julklappar.”
– Men det är ju ett jättetråkigt svar på varför vi
upprätthåller en tradition.
I det konsumtionsinriktade samhället saknas det berättelser.

l
u
J

Mandeln

Ordet jul

Seden att lägga en mandel i
risgrynsgröten (för att se vem
som ska bli gift under året
som kommer) kom till Sverige först på 1800-talet. Innan
dess kunde man finna en kaffeböna, en silversked eller en
annan liten present i gröten.
Nöten och mandeln symboliserar i många kulturer något hemlighetsfullt och fördolt. Mandelformen användes
flitigt i den kristna medeltida konsten, där jungfru Maria
innesluts i en mandelformad
öppning. Även den urkristna fisksymbolen ICHTYS är
mandelformad. Mandeln har
förknippats med det kvinnliga
könsorganet och själva mandelkärnan har tolkats som ett
frö inneslutet i livmodern.

Etymologin bakom ordet jul
är omdiskuterad. Ordet är
av germanskt ursprung och
kan ha stått för ”fest” – det
kan finnas kopplingar till
det finska ordet ”juhla”. I
de flesta europeiska språk
har julen fått en kristen benämning (som i engelskans
”Christmas”), men i Norden har inget ersättningsord fått fotfäste.

Kransen
Den cirkelformade adventskransen symboliserar beständighet och evigt liv, då den
varken har början eller slut.
Cirkeln eller kransen, som
återkommer också vid midsommarfirandet, förekommer i många varianter i alla
kulturer. Kransen återfinns
också i Kristi törnekrona.

Tidigare i år gav hon ut
boken Julens symboler (Dialogos), med 24 julsymboler
att lära sig mer om.
– Nästan ingen av julens
symboler är enbart knuten
till den kristna traditionen.
Inget föds ur sig själv, man
hämtar inspiration ur tidigare kulturer, berättelser utvecklas till helt nya och får
kanske en helt ny betydelse.
Hennes egna favoriter
bland julens symboler är
kransen och barnet.
– Den gröna kransen som
inte tappar sin färg är en
stark symbol som står för

Julklapp

Ordet julklapp kommer från
seden att klappa på dörren
och anonymt kasta in ett vedträ försett med en lapp där
man skrivit något roligt och
ofta oanständigt. Julklappen
skulle kastas in utan att någon fick se vem som var givaren. Senare tog julbocken
över utdelningen av julklappar, och på 1930-talet ersattes han i Sverige av jultomten. I den kristna symboliken representerar julklappen
de gåvor det nyfödda Jesusbarnet fick ta emot av de vise männen.

Julkärven
och lucia

Halmen är en viktig del av
det nordiska julfirandet och
återfinns i bockar, hjärtan,
stjärnor, änglar och takkronor. I julkrubban ligger
Jesusbarnet på en bädd av
halm, men halmen symboliserar också växtkraft och
i äldre tider strödde man ut
halm på golvet i stugan inför
julhelgen. Julkärven i havre sägs också vara en kvarleva från den tid då man
offrade till den högsta guden i den nordiska mytologin, Oden. Man satte ut
julkärven i hopp om en god
skörd. I föregångaren till
luciafirandet, det vill säga lussetraditionen, klädde
man ofta ut sig i halm. Den
här ritualen hade kopplingar till fruktbarhetsriter. En
del klädde ut sig till bockar,
och en kvinna i byn klädde
sig i halm, med ett rött snöre kring midjan: lussebruden. Forskare tror att denna
hedniska lussebrud byttes
ut mot helgonet Lucia efter
att kristendomen fått fotfäste i Norden.

evigheten. Barnet står för
det nya som föds. Vi behöver påminnas om hoppet om nytt liv, inte minst i
mörka vinternorden.
Hon gillar också granen.
– Att granen är en tysk
tradition tycker jag inte är
så intressant. Jag frågar mig
hellre varför vi vill ha en
gran inomhus. Trädet har
varit en oerhört viktig symbol i alla mytologier och traditioner. Det går igenom alla skikt och står emot väder
och vind. Ibland tänker jag
på Jesus kors som ett stiliserat träd.

Risgrynsgröten
Gröt är en av världens äldsta maträtter. Seden att koka
risgrynsgröt fick spridning i
Norden först under 1700-talet och gröten åts vid stora högtider som jul, midsommar, bröllop och begravningar eftersom risgryn betraktades som dyr
lyx. Traditionen att ställa ut
ett fat med risgrynsgröt härstammar från den tid då man
skulle offra till hustomten
för att säkra den kommande
skördelyckan. Gjorde man
inte det kunde tomten hämnas och gården drabbas av
olyckor, och många gamla sägner handlar om tomtars hämnd. Tomtetron var
svår att utrota trots att Norden blev kristet. I vissa traditioner har tomten kopplats ihop med det kristna
helgonet Sankt Nikolaus,
som också gett namn åt
den amerikanska jultomten Santa Claus.

Informationen är plockad ur Helen
Egerts bok om julens symboler.

VÅGA FRÅGA

Acceptera orättvisan
Hur ska vi göra under julhelgen
för att barnen inte ska lida av den
tryckta stämningen oss vuxna
emellan? Bråken gäller gamla arvstvister inom släkten. Ett alternativ
är ju att stanna hemma och låta bli
att träffa släkten under helgen men
det känns också fel mot barnen.
¶¶Maria sundgren-lillqvist
är kognitiv
psykoterapeut
och svarar på
läsarfrågor
om familj och
relationer.

Ofta är det någon som blir missnöjd när man fördelar ett arv,
någon som upplever sig ha fått för
lite. Men i de flesta fall är det också
någon som backar, någon som
tänker att jag accepterar ett sämre
erbjudande – kanske för att undvika gräl. Det kan ändå hända att
den som backat känner en bitter eftersmak av grälen
och att han eller hon stannar kvar i en slags förbittring över det skedda.
Bitterhet är alltid ett gift, både för den som fastnar i bitterheten, men också för människor runt den förbittrade.
Bitterheten sprider sig som dåliga ringar på vattnet. Därför är det önskvärt att de vuxna sinsemellan diskuterar
vad det är som stör dem. Att de berättar för varandra vad
de upplever som orättvist och varför det känns svårt att
umgås på ett avslappnat vis.
Om det inte går att diskutera och komma fram till en god
lösning så måste vi acceptera att det är så. Vi får arbeta med
vår egen förmåga att acceptera. Det betyder inte att vi måste tycka att allt gått rättvist till, eller att vi fått den del av
till exempel ett arv som vi tycker att vi har förtjänat. Men
vi får acceptera att det skett en orättvisa och att det inte
finns någonting vi kan göra för att förändra situationen.
VI får kanske tänka att vi klarar oss, även om vi fått för
litet. Vi kan också fundera över hur mycket materiella saker och hur mycket pengar vi egentligen behöver
för ett gott liv. Självklart är
det svårt att klara sig helt
utan pengar i dagens samhälle. Men lyckan kommer
sällan med stora egendomar och feta konton. Ofta
är det relationer och vänner som är den sanna rikedomen. Att göra något för
andra människor är också
något som ger oss lycka.
Vi får påminna oss om att vi kanske inte ska vara så
småaktiga och giriga som ”de andra”, vi får vara bättre än så. Vi får försöka höja oss över dessa materiella
orättvisor och kanske nå en sinnesfrid och en balans
inom oss – trots allt. Vi får tänka att vi gör detta för våra barn. Barnen behöver få ha en relation till släktingarna, trots orättvisan.

”Bitterheten sprider sig som dåliga
ringar på vattnet.”

Fråga KP:s expertpanel
I KP:s frågespalt besvaras frågor om tro och andlighet av
präster i den lutherska kyrkan. Frågor om relationer, hälsa, familj och fostran besvaras av sjukskötare och kyrkans familjerådgivare. Redaktionen behöver ditt namn
och dina kontaktuppgifter, men du får gärna ställa din
fråga anonymt i tidningen. Redaktionen väljer och editerar frågorna. Adressen är redaktionen@kyrkpressen.fi
eller Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors.
Märk kuvertet ”FRÅGA”. Panelen besvarar frågor endast
i tidningen.

PÅ TVÄREN JOHAN SANDBERG

Tomteapologetik
Föräldrar och föreningen Hem och Skola i Maxmo upprördes häromveckan över att
barnen hört
sanningen om
tomten under
en adventsandakt i kyrkan:
han finns inte.

Reaktionerna på detta
vittnar om en tragisk tomhet. Föräldrar, Hem och
Skola och kommentatorer
på webben försvarar barnens rätt att få tro på en
lögn. Någon säger sig ha
försäkrat sina barn om att
andaktshållaren ljög och att
tomten visst finns. Den som

inte själv tror på tomten ljuger då öppet för sina barn,
fullt medveten om att barnen kommer att genomskåda lögnen senare.
Har vi inga sanningar att
ge våra barn under julen?
Inte helt oväntat har tron
på tomten i kommentarerna jämförts med tron på Je-

sus. Jag kan inte uttala mig
om vilken forskning som
gjorts om tomtens existens.
Men Jesus är den överlägset mest väldokumenterade historiska personen
från sin tid. I stort sett alla, både kristna och ickekristna forskare är eniga
om att Jesus dog på korset.

Även icke-kristna historiker
nämner Jesu uppståndelse
från de döda.
Alla har rätt att tro på
tomten i religionsfrihetens
namn. Kyrkan har också rätt
att förkunna julens budskap att världens Frälsare är
född. I motsats till tomteapologeterna tror kyrkan på

det som den förkunnar.
Det är lätt att hålla med
biskop Björn om att barn
gärna kan få höra att det
viktigaste med julen inte är
dyra klappar, utan att man
har tid till gemenskap. Både
som familj och med Gud.
Men önskan om en välsignad jul i de tecknen.
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LJUSBÄRERSKA. Lucia Sonja Lehto
och luciakrönaren Hilkka Olkinuora
möttes över en kopp kaffe. De talade
om att vara ung, vacker kvinna, om att
tro på framtiden och om att fira jul.

Tro,
hopp
och jul
TEXT: SOFIA TORVALDS
FOTO: CHRISTA MICKELSSON
Författaren och prästen Hilkka Olkinuora är snart 68 år. Svenskfinlands
lucia Sonja Lehto är 19. I söndags, på
luciadagen, var det Hilkka som krönte Sonja i domkyrkan i Helsingfors –
kanske med lätt bävan? Uppdraget,
att bära på ljus i en mörk värld, känns
stort i dag.
Hilkka: Det största hotet i vår värld och
i vårt land är att de unga inte längre kan
se hoppet, horisonten. När man inte ser
vart man ska gå är hoppet ute. Då jag
blev student fick jag välja bland många
studieplatser, och när jag blev färdig
kostade arbetsplatsen ett frimärke. Du
hade sommarjobb och så fick du jobb
och kunde satsa på ditt liv, bilda familj
och ta lån. Mina barn är mellan 20 och
45 och världen har blivit så annorlunda,
de kan inte lita på någonting. Var finns
tilliten och hoppet? Jag vill be om ursäkt för den värld vi har skapat åt dig
och din generation. Det var inte tänkt
att det skulle bli så här.
Sonja: Jag försöker leva i stunden och
fånga upp fina ögonblick så att jag orkar vara positiv. Jag bekymrar mig inte så mycket för framtiden. Men det
känns svårt att fatta större beslut, som
vad man ska studera. Det finns färre
studieplatser än förr, och arbetslösheten är högre. Jag tror det påverkar
unga ganska mycket. Man tänker på
framtiden och undrar om man ska pri-

oritera det man verkligen vill eller att
få ett jobb. Man kan ju hitta en mellanväg också. Samtidigt tänker jag att
om man verkligen brinner för nånting är det lättare att få jobb.
Hilkka: Kan du tänka dig att vara långtidsarbetslös?
Sonja: Just nu har jag ett mellanår efter studenten och leder en grupp i redskapsgymnastik. Jag gör något smått
hela tiden och är fullt sysselsatt. Men i
längden skulle det vara jobbigt att hela tiden försöka hitta på program. Jag
tror att det skulle vara ganska svårt för
mig att vara arbetslös, jag skulle hellre ha något jobb, vad som helst. Kanske det finns gränser för vad jag skulle kunna tänka mig att göra, men det
skulle inte behöva vara något jättefint
arbete, bara något som gör att jag förtjänar mitt uppehälle.
Var det enklare för dig att vara ung,
att veta vad du ville, Hilkka?
Hilkka: Livet var enklare, men det var på
gott och ont. I min generation måste man
i synnerhet som tjej tro på auktoriteter.
Man måste vara snäll. Det finns tusentals 50-plussare, kvinnor, som jobbar
febrilt med att bli av med den snällheten. Då jag var ung var det hårresande
om en kvinna frågade: vems liv vill jag
egentligen leva? Det var så självklart att
följa i föräldrarnas fotspår. Unga kvinnor i dag har större frihet, men det kan
också vara en belastning. Kvinnans situation i arbetslivet är fortfarande svår.
Och kvinnans sexualitet särbehandlas.
Det är jag ledsen för, som vi har arbe-

lucia. Jag har varit på många ställen
som enda eller yngsta kvinnan – för att
visa upp en fasad. Inom luciatraditionen i skolorna tycker jag ändå att det
finns en fin mångfald. Jag har sett lucia
med mörk hy och lucia med kryckor.
På gräsrotsnivån, där det gäller, behöver ingen gråta som jag grät när jag
alltid fick vara en sten eller ett träd
i skolans jultablå. Jag hade tunt hår
och jag var klumpig, så jag fick aldrig vara ängel.

tat för att komma fram och skapa valmöjligheter åt er unga kvinnor.
Sonja: Utseendekraven känns hårda i
dag. Både tjejer och killar kan satsa tre
timmar på att ta ett foto för Instagram.
Tidigare brydde jag mig mycket om vad
andra tänkte om mig, speciellt i högstadiet då jag försökte hitta mig själv. Det
är svårt att inte låta sig påverkas. I dag
bryr jag mig inte så hemskt mycket om
vad andra tänker om mitt utseende. Vi
som ställde upp i luciakampanjen vill ju
hjälpa och samla in pengar för ett fint
ändamål. Då känns det ledsamt att gå
in på nätet och se att folk skriver att det
inte finns någon mångfald, vi är för lika, de har bara valt de sötaste flickorna, det är en Miss Svenskfinland-tävling. Man får en känsla av att man gått
med för att man tycker att man är söt
och vill vinna på grund av det. Och på
sociala medier kan folk skriva vad som
helst anonymt.
Hilkka: Så mycket kan man ju säga att
mångfaldens ljus tänds inte bara om vi
får en invandrarlucia eller pojke som

Den här ikonen
som föreställer
Sankta Lucia fick
Hilkka Olkinuora
i present av sin
mamma då hon
blev prästvigd.

När man är ung är man ofta så missnöjd
med sig själv, skäms över så mycket.
Hjälper det att bli äldre, skäms man
mindre då, Hilkka?
Hilkka: När man bli äldre börjar man
förstå skillnaden mellan skuld och
skam. Om man gjort något fel, det
kallas skuld, och det kan man gottgöra på något sätt. Men om du gör bort
dig socialt och kompisar stänger dig ute
handlar det om något annat, om skam.
En ung människa som är väldigt beroende av andras åsikter är känslig för skam.
Lucia är en sorts ljusspriderska, en vår-
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”Ängeln sa till herdarna
att alla ska samlas i stallet, på samma gång, på
samma plats, alla ska få
vara med.”
Sonja Lehto

var det lättare för mig att säga att jag inte vill åka från ställe till ställe. Men nog
finns det folk i vår släkt som har damtidningsjul med höga klackar och ostron, och sen finns det vi som anser att
det är en fin princip att man inte alls
klär på sig på juldagen.
Sonja: Just det! Juldagen är en dag då
man bara får ta det lugnt och titta på
sina julklappar. Då man bara är.
dare. Är det en trång bild av hur en kvinna ska vara?
Sonja: Jag ställde upp i valet för att jag
ville bli vald och jag var förberedd på
vad det innebär. Många tänker att det
bara handlar om kröningen och att gå
ned för domkyrkans trappa och få en
massa uppmärksamhet. Men jag vet
att det är mycket mer. Jag blir glad av
att göra människor glada, så jag tror att
även om det är en tung period kommer
den att ge mig mycket. Jag har hört hur
mycket lucia kan betyda för människor
och jag tror att det får mig att orka. Och
vi gör ju det tillsammans, lucia och tärnorna. Varje uppträdande är unikt och
viktigt för just den som är där.
Hilkka: Det som skötare och vårdare
och läkare i dag säger är att det största
etiska problemet är att de inte får vårda så bra som de skulle vilja. De har inte tid. Så redan det att lucia måste tåga
fram så långsamt är fint. I luciatraditionen finns en sådan närvaro. Luciaberättelserna handlar om att hon revs
itu för att hon inte ville bli prostituerad, gav sina ögon då någon avundades

Författaren
och prästen
Hilkka Olkinuora
och lucia Sonja
Lehto gick på en
promenad med
Hilkkas hund
Jerry - och sen
gick de på kaffe.

dem. Hon visade sådan vilja. När man i
Norden ville bekämpa Lucifer och Lussi som härjade på lucianatten, då kom
lilla Lucia fram och tog upp den kampen. Att man sätter en ung kvinna emot
mörkrets makter – det kan vi tänka på.
Julen är en familjehögtid. Uppskattar ni
att det är så?
Sonja: Jag uppskattar traditioner. Vart
tredje år brukar vi fira bara med vår
familj, vart tredje med mor- och vart
tredje med farföräldrarna. I år firar vi
julafton bara med min familj. Jag tycker det är jätteskönt för jag tror att jag
kommer att vara ganska trött efter luciauppdraget, och eftersom vi är en stor
familj blir de tillfällen då vi alla är tillsammans jätteviktiga. Alla har så mycket att göra – bara att sitta tillsammans
vid bordet och äta middag är en utmaning. Småningom kommer vi att flytta
hemifrån och bilda egna familjer och
det kommer att vara ännu svårare att
samlas. Därför tycker jag jättemycket
om att fira med min familj.
Hilkka: Jag tycker jättemycket om jul,

trots min uppväxt med den traditionella julhetsen. Jag säger inte att mamma
blir ledsen om någon inte kan komma. Det är fritt fram att välja. Mitt julevangelium, som jag fick av en väninna, är att alla får välja en sak. Det må
vara pepparkakor eller bröd eller en
julsång, det fixar vi. Men man behöver inte ha allt, alla rätter och alla traditioner. Man kan välja sin jul. Jag fattar inte att man vill fly undan julen till
exempel genom att flyga till Thailand.
Vem har byggt det fängelset? Om du
väljer rätt sätt att förhålla dig till julen kan det vara hur enkelt som helst.
Sonja: Hilkka, hur har din jul förändrats från att du var barn till i dag, då du
själv har barnbarn?
Hilkka: Jag har tillämpat julkrubbssystemet: barnet ligger kvar i centrum, åsnor och herdar får komma om de vill.
Ibland är det ett stort gäng och ibland
ett mindre. Jag började stå på mig när jag
fick egna barn. Jag var ju deras mamma
och skulle värna deras intressen. Och
de ville inte flänga runt och stressa. Då

Hilkka: Det är att leva i stunden. Mitt favorittips för julstädning är: släck lamporna och tänd ljus.
Vilken person – eller vilket djur – identifierar ni er med i julevangeliet?
Hilkka: Jag bestämde mig redan som
barn! Jag skulle vilja vara åsnan. Åsnan är inte dum. När den stannar börjar människan slå den. Men så här är
det: när åsnan inte vet vart den ska gå,
då stannar den. Den gräver ner sina
små hovar i marken. Den lever i stunden och tar den tid den behöver. Och
en annan sak: åsnan kan inte leva ensam. De måste vara minst två.
Sonja: Jag skulle vara ängeln. Ängeln svävar på himlen och ser alla. I en
grupp försöker jag vara den som ser
dem som är utanför och behöver extra uppmärksamhet. Ängeln sprider
ljus och jag tycker om att sprida positiv energi. Ängeln sa till herdarna
att alla ska samlas i stallet, på samma gång, på samma plats, alla ska få
vara med. Också djuren fick komma.
Oavsett hurudan man är får man vara med i gemenskapen.
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GÄSTFRIHET. En kinesisk äventyrare och en dansk
praktikant anlände i min svågers bil. Den inrutade
julen blev plötsligt något helt annat.

Julfriden
kom i en
kappsäck
TEXT: LIISA MENDELIN
ILLUSTRATION: JOHANNA ÖSTHÄGGBLOM
Det var min syster Maija som bjöd in
dem, genom gräsrotsprojektet ”Kutsu
vieras kaukaa”(”Bjud in en gäst från
fjärran”) som blommade upp i huvudstadsregionen vid julen för två år sedan.
Projektet sammanförde oss finländska
julfirare med asylsökande, utbytesstuderande, gästarbetare, flyktingar, resenärer. Alltså med människor som var
nya inför det finländska julfirandet. På
julaftonens förmiddag anlände våra två
gäster till mina föräldrars hus i Borgå.
In genom dörren steg Joan, en kinesisk kvinna som var på rundtur i Europa, och Nicolai, en dansk man som nyligen flyttat till Helsingfors för att göra
praktik på danska ambassaden. Joan
släpade på en stor resväska medan Nicolai hade betydligt mindre packning.
Joan hade aldrig firat jul medan Nicolai
var nyfiken på den finska julen.

Så här brukar vi göra

Vi försökte vara som vanligt. Risgrynsgröt till lunch, med lättsamt och artigt
småprat. Ingen av oss hade engelska
som modersmål så samtalet var emellanåt lite trevande. ”This is how we do
in Finland” blir lätt tjatigt, men visst
finns det mycket att prata om när tre
olika kulturer möts.
Efter gröten (som hade en blygsam

men artig åtgång) bakade vi pepparkakor, bar in granen och badade bastu i
flera turer. Varma och mosiga packade
vi sedan in oss i bilen till julkyrkan, de
som ville fick komma med. Båda gästerna kom.
Det var knökfullt i Borgå domkyrka
när vi steg in. Det kändes fint att träffa
bekanta och så där i förbigående presentera våra gäster. Vi bänkade oss och
lyckligtvis hamnade ingen bakom en
pelare. De första minuterna fanns det
mycket att se på i kyrkan och mycket
att förklara för Joan och Nicolai, men
sedan tog den tysta reflektionen över.
Det var rätt skönt att vila från artigheten och småpratet.
Halvvägs genom julbönen märkte jag
att Joan somnat på ena sidan om mig,
precis som pappa på min andra sida.
Det var som det ska vara. Efteråt berättade Nicolai att det var väldigt länge
sedan han varit i en kyrka. Han tyckte
det var kul att han inte förstod allt som
sades, trots att svenskan och danskan
ligger så nära varandra.

Det kan gå snett

I bilen på väg hem från kyrkan fick jag
fjärilar i magen. Det var snart dags för
julmiddagen och i den ingår många
element som kan gå fel, många gnistor som kan tända ett traditionellt julgräl. Vid det här laget hade vi dessutom
förbrukat de flesta av de mest spontana samtalsämnena.
Men min familj förvånade mig. Atmosfären i köket var lugn, det mesta var

fixat på förhand. Det var bara
fisken som skulle tas ur ugnen
och läggas upp snyggt, och
det fixade pappa medan vi
andra lekte med mina syskonbarn. När det blev dags
att inviga buffén kom alla
till köket. Barnen var gnälliga eftersom de var hungriga och redan hade väntat
på sina paket i en evighet.
Atmosfären stod och töjde
på marginalerna, den hotade att spricka.
Så föll laxen i golvet. Citronskivorna och dillen flög ut över golvet, över mattan, över någons strumpor. Jag och min syster höll andan. Det
var nu det kunde gå åt skogen.
Men snabbt krafsades laxen tillbaka på serveringsfatet och det konstateras att det är allt tur att vi har gäster, annars hade vi inte tvättat golvet
så noga tidigare i dag. Och i den andan förlöpte middagen, så harmoniskt
det nu kan gå med bufféutflykter och
barn som ätit sina halva potatisar på
två minuter.
I något skede av kvällen plockade
min mamma fram datorn och visade
bilder från Kinaresan hon och pappa
gjorde för några år sedan. Joan kunde berätta roliga saker om de monument och gatubilder som fastnat i mina föräldrars kamera. De här bilderna
var inget som jag eller mina syskon
lyckats uppbåda intresse för tidigare, men nu blev de plötsligt spännan-

Bästa julgåvan
från oss! Presentkort
på läsglasögon

”Halvvägs genom julbönen
märkte jag att
Joan somnat på
ena sidan om
mig, precis som
pappa på min
andra sida.”

de. Våra föräldrar har ett liv som pågår utan oss.

Bort från ingrodda mönster

Att ha två främlingar vid vårt bord på
julafton var inte bara ett intressant kulturmöte. Våra gäster gav oss en chans
att stiga ut ur den inrutade julbubbla vi
byggt upp under så många år.
I familjer som väldigt länge firat jul
tillsammans uppstår det lätt ingrodda roller och beteenden. Rollerna styr
vem som håller låda vid matbordet,
vem som röjer upp efter måltiderna
och vem som försöker distansera sig
från det hela. Rollerna styr också vem

SJÄLVKLART SPELAR VI TRE SYSTRAR OCH EN BERÄTTELSE
UNDER JULHELGEN!
19.12 kl 19 | 29.12 kl 19 | 30.12 kl 19 | 2.1 kl 19.
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Ögonläkare, optiker hos oss!
Nykarleby Syncenter
Topeliusespl. 12, Nykarleby
tel. 06-722 0770
fax 06-722 1572

Beställ tid!

Annonsera i

Julklappstips!

ÖVERRASKA MED EN UPPLEVELSE TILL JUL
- ETT PRESENTKORT TILL WASA TEATER.
WASA TEATERS BILJETTKASSA

www.kyrkpressen.fi

Sandögatan 7, 06-3209330
öppen må-lö kl 12-14.30 & 15-17
WWW.NETTICKET.FI
WWW.WASATEATER.FI
JULSTÄNGT 23.12-27.12, 31.12-1.1
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JULHÄLSNINGAR
Välsignad julhelg
och gott nytt år
tillönskas släkt, vänner
och bekanta!
Aili Hellström

God jul och ett
välsignat nytt år!
Tack för tankar
och förböner.
Gösta Steffansson

Visste du att...
Högskolestiftelsen i Österbotten mottar

DONATIONER OCH TESTAMENTEN
för sitt arbete att stöda svensk högskoleverksamhet i
Österbotten. Hjälp vid uppgörande av testamenten
och donationsbrev.
Tag kontakt med VD Katarina Heikius,
tel. 0500-167 063 Vasaesplanaden 16, Vasa

som har en ryggradsreflex att bli sårad
av vem, och vem som känner sig tvungen att organisera och dela ut order.
Men med utomstående personer

du kan lämna in din
hyresannons
via webben?
När du lämnar in via
webben sparar du också
serviceavgiften på 5 euro.

i hemmet undvek vi att slinka in i
gamla familjeroller. I stället började
vi bete oss som de vuxna människor
vi faktiskt är.

GÄSTER FRÅN FJÄRRAN
• Projektet ”Kutsu vieras kaukaa” ordnades 2013 och 2014 av Yhteismaa, Refugee Hospitality Club, Förbundet för Finland-Afrika-föreningarna.
• I år ordnas inget liknande, men den som vill bjuda hem asylsökande under julen kan kontakta Röda korset.
• Många församlingar ordnar alternativt julfirande. Bland annat i Helsingfors,
Jakobstad och Vasa bjuder församlingarna in till samvaro under julaftonen.

Bränna vingarna
– Erik Cainberg och hans värld
Henrik Knifs bok följer den Nedervetil-födde bildhuggaren Erik Cainberg (1771–1816) på hans
färd via Tobias Sergels ateljé i Stockholm till en
lång men improduktiv tid i Rom, och tillbaka till
Åbo där hans kändaste verk finns i universitetets
akademisal. Cainbergs splittrade liv placeras i kontexten av den oroliga tiden – en tid då nationalitets- och identitetsperspektiv ännu inte dominerade vår gestaltning av världen.
Alla SFV-biografier kostar endast 15 e. Mer info: www.sfv.fi/bok
Beställ på redaktion@sfv.fi eller ring 09-6844 570
Eller fråga efter böckerna i bokhandeln

Köttets ursprung har betydelse. Oberoende av veckodag eller årstid
arbetar våra producenter med att producera finländskt kvalitetskött.
Tack vare detta kan Atria alltid erbjuda inhemskt kött.

Vi på ÖK tillönskar alla producenter
och konsumenter en riktigt Fridfull
Jul och Ett Gott Nytt År!
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MAT. I Vanda arbetar församlingarna och staden gemensamt på att professionalisera
utdelningen av mat och den
vägen eliminera brödköerna.

Diakonissan Pia Olkkonen förbereder onsdagens matservering tillsammans med teckenspråkiga Kari Nieminen i Korso församlingshem.

De byter brödköerna m
TEXT OCH FOTO: ROLF AF HÄLLSTRÖM
Vid port nummer fem vid återanvändningscentralen i Björkby, Vanda, står en
vit paketbil med logon Yhteinen pöytä på
sidan. Det gemensamma bordet skulle det
stå på svenska om namnet fanns. I gamla Helsinge socken är svenskan numera fjärde språk, efter finska, ryska och
estniska. Men adressen finns på svenska, Svedåkersgränd 4.
Matförrådet i Björkby är navet i
Vandaförsamlingarnas och Vanda stads
gemensamma projekt som professionaliserar hanteringen av överbliven
mat, så kallad svinnmat. Till en stor industrihall, säkert tolv meter i tak, hämtas svinnmaten från affärerna efter ett
bestämt veckoschema, liksom direktleveranserna från stora donatorer som
mejerijätten Arla. Från de lokala affärerna kommer det ganska litet grönsaker, men sedan grossisten Vihannestukku slöt upp är utbudet grönare.
– När köpcentret Jumbos Citymarket
kom med blev urvalet klart mångsidigare, säger projektchef Hanna Kuisma.
Matlagrets tekniska finess är kylrummet i två delar. Det gör att också
mjölkprodukter och djupfryst kan levereras till brödköerna. Utan kylrum
hade inte heller mejerijätten Arla gått
in som donator.
På matlagret fördelas varorna och levereras vidare till de tjugofem församlingar och föreningar som står för själva
matutdelningen. Matförrådets logistik-

team består av fyrtiotalet frivilliga och
folk i sysselsättningsjobb.

18 000 chokladstänger

Lageransvariga Jukka Turunen för bok
över dagens leveranser i den ekande
hallen. Bakom honom står två halvtomma lastpallar med 18 000 chokladstänger.
– De ringde upp från Fazer när vi
öppnade i höstas och sa att de ville vara med, säger Turunen.
Fazerlådorna har sitt bäst före-datum långt in i nästa månad. Turunen
förklarar att det beror på ”butikssvängen”. Pallar som kommit i retur eller varor med fel etikett hinner inte fram genom hela logistikkedjan förrän bäst före-datumet går ut.
Just nu står kylrummet ganska tomt,
bara en pall yoghurtburkar vid bakväggen.
– Kylbilen kör i regel matvarorna från
butikerna direkt till nätet, förklarar Turunen.
”Nätet” är intern slang för de tjugofem aktörer som har hand om själva
matutdelningen. Flera av församlingarna i Vanda är med, men också föreningar för arbets- eller bostadslösa.

Koncept från Berlin

Det mesta som kommer hit är förpackat, men bröd kommer ofta i säckar. För
att få packa bröd måste matförrådet ha
ett slutet packningsrum. Det fungerar
samtidigt som samlingsrum för de frivilliga i logistikteamet.

”Flera tusen
Vandabor får sin
mat den här vägen.”
Hanna Kuisma

– Somliga kommer varje dag, andra
en gång i månaden, säger diakonissan
Eeva Lehtineva som svarar för kontakten med frivilligarbetarna. Rummet är
påtagligt trivsamt möblerat, stolarna
kommer från stadens familjerådgivning.
– Allt är återanvänt, det är en hederssak för oss, säger Kuisma.
”En partiaffär i matsvinn”, så definierar Kuisma sitt projekt. Eller borde
det heta svinnmat? Under sina tre första månader har Kuismas ”partiaffär”
arbetat upp sig och fördelar i dag tio ton
mat per vecka. Mat som annars går till
soptippen, fast bröd kan man förstås
bränna i värmecentraler.
– Flera tusen Vandabor får sin mat
den här vägen, säger Kuisma.
Utdelningskonceptet har Vandaförsamlingarna hämtat från Berlin
där matcentret sponsras av Mercedes
Benz. Vanda har ingen sponsor, tillsvidare. Paketbilen vid porten kommer
från Vanda stads depå medan kylbilen är leasad av Vanda kyrkliga samfällighet.

Fyrahundra aktörer

Brödköerna har symboliserat finländsk
fattigdom i tjugo år. Fortfarande kan
vem som helst ställa sig i Hurstis klassiska kö i Berghäll och få en gratiskasse
livsmedel. Runt om i landet finns fyra
hundra andra aktörer, ofta lutherska
församlingar, som delar ut av affärernas
matsvinn, var och en på sitt sätt. Forskarna räknar med att 20 000 finländare

är beroende av dem. De två stora grupperna är medelålders arbetslösa män
och äldre kvinnor med liten pension.
Den längsta kön finns i Helsingforsförorten Kvarnbäcken, vid utdelningen som backas upp av Hertonäs finska församling.
– Vi ser mer och mer unga människor, sådana som borde vara i arbetslivet,
säger Sinikka Backman som basar för
verksamheten.
Ställa folk i kö är effektivt men inte
till alla delar humant. En av tre skäms
över att stå här, enligt forskarna. Men
brödkön har också fördelar. Helsingfors
socialförvaltning har folk som minglar bland de köande som en form av
uppsökande verksamhet. Alla som är
illa ute känner inte till sina förmåner.

Butiksbil i stället för kö

För sju år sedan gick diakonin inom
Tammerfors kyrkliga samfällighet in
för en annorlunda metod. Man skaffade en begagnad butiksbil kom kör runt
till 22 olika ställen i stan under en tvåveckorsperiod.
Ruoka-Nysse, som den heter, är ingen
glassbil med klockspel vid hållplatserna. Endast diakonifolket och kunderna
vet var butiksbilen stannar. Kund kan
man bli genom att kontakta sin församlings diakon.
– Kunderna kommer in och väljer
själva av det som finns, säger Petri Ahokainen som svarar för matutdelningen. Hamstra får man inte, regeln är ett
paket per kund och vara. Har man stor
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Christina Salenius och hennes syster Gretel Rännäli kom, såg, smakade och ställde upp som
frivilliga.

Toivo Pennanen spritsar grädde på rulltårtsbitarna som Minna Paavola bakat till efterrätt. Nadja
Korotkava hjälper till vid serveringen i Korso.

Jukka Turunen håller ordning på varorna i kylrummet som ingår i matförrådet i
Vanda Björkby.

mot måltidsgemenskap
familj kan diakonen skriva ut en större mängd.
I Tammerfors sköter frivilliga avhämtningen av svinnvaror. Matutdelningens bas är sedan många år leveranserna från EU:s överskottslager. Förra
veckan skickade EU en sats om 300 ton
till församlingarna i Finland.

Gemenskap kring matbordet

Projektet Det gemensamma bordet har
som mål att inte bara dela ut matkassar utan att också skapa måltidsgemenskap. Korso församling är en föregångare, berättar Lehtineva, på vars
bord det ligger att utveckla den sociala verksamheten kring utdelningarna.
Centrum i Korso är tättbebyggt, krogar finns i varje hörn utom där församlingshemmet står. Där finns ett dagcafé och varje onsdag serveras varm mat.
Fortfarande lever en slags bysolidaritet i Korso.
– Vid gudstjänsten på första advent
kunde man avhämta en julklappsönskan och köpa en gåva åt ett barn från
en mindre bemedlad familj, berättar
diakonissan Pia Olkkonen medan hon
ger direktiv åt sitt gäng på ett dussin
personer som tillreder dagens måltid.
Koka soppa, breda äggsmör på karelska piroger och packa in ”take awaypåsar” med piroger, kebabrullar, yoghurt och annat smått.
Dagens leverans från förrådet var
i klenare laget, men lyckligtvis finns
det infryst broilerfilé från en tidigare
sändning. Det är Livsmedelsverket som

”Vi ser mer
och mer unga
människor i
brödköerna,
sådana som
borde vara i
arbetslivet.”
Sinikka
Backman

har gjort sitt för att förenkla matutdelningen. Sedan i våras får affärerna frysa ner varor före sista bruksdagen. Det
har ökat på varupaletten.
Lika viktigt som god mat är att bli väl
mottagen och bemött. Vackert dukat
med bordduk, på väggarna hänger den
tjetjenska konstnären Vaharsolt Balatkhanovs tavlor. Kaffe och efterrätt hör
till, denna onsdag nygräddad rulltårta.
Christina Salenius från grannorten
Gladas och hennes syster Gretel Rän-

näli från Korso jobbade bägge på Posten i tiotals år. Sedan började nya kvastar sopa och bägge två har varit arbetslösa i flera år.
– Inte omskolas folk i den här åldern,
säger Salenius.
Korso är inte den sämsta platsen att
vara arbetslös på, säger systrarna. Tredje sektorns aktörer är många och det
bjuds på mat flera gånger i veckan.
Varken Salenius eller Rännäli tycker
det är problematiskt att ställa sig i en

brödkö. Men matservering lät bättre.
– Så vi kom hit med min syster. Vi
tyckte det var bra och frågade om vi
kan göra något. Kom hit nästa onsdag
klockan halv nio sa Pia till oss, berättar Salenius.
Det är tredje gången hon är med i
matsvängen, Rännäli fjärde. Det lär
bli fler gånger, de trivs och stämningen är bra.
– Rento fiilis, sekunderar deras
finskspråkiga kolleger.

KOMMENTAR ROLF AF HÄLLSTRÖM

Också matutdelning kräver respekt
Att matsvinn återanvänds via brödköer framställs som en win-winsituation. Min artikel om
Vanda här invid följer
samma mönster. När tiotals procent av vår mat
hamnar på soptippen känns alla former av återbruk viktiga.
– Visst är de nyttiga, men fattigdomen försvinner inte, säger Maria Ohisalo som forskat i fenomenet brödköer.
Den ena väljer sin mat bland Prismas tiotals meter av olika uppskärningar. Den andra tar emot det som
blir över i en påse. Brödköerna cementerar skillnaderna. I ett välfärdssamhälle ska du kunna köpa din egen

mat, menar Ohisalo som också är
grön politiker.
Nuförtiden kan vem som helst råka illa ut ekonomiskt och förlora sin
trygga ställning. Globalt sett är uppdelningen i vinnare och förlorare järnhård. Senaste vecka kom en rapport
från USA om att dödligheten bland vita medelålders män ökat markant. Att
vara vit och medelålders är inte längre
en trygg livsstil.
Att ändra globala ekonomiska lagar
är svårt men på gräsrotsnivå kan man
göra ett och annat. Brödkön är tröstlös men matsvinn kan delas ut också
på annat sätt. Den katolska lekmannaorganisationen Sant Egidio har varit
nominerad till Nobels fredspris för sina

insatser vid inbördeskriget i Mocambique, men driver också soppkök för
fattiga äldre i Rom. Lekmannabröderna serverar alltid till bords, ett sätt att
visa respekt, säger de.
Lagom till bokmässan i höstas gav
”fattigdomsprofessorn” Juho Saari ut
en bok om hur det är att vara sämre
lottad i vårt samhälle. På bokmässan
intervjuades han av kollegan Heikki
Hiilamo som bad om det enklaste receptet att tackla fattigdomen.
Fattigdomen kan tacklas bara genom att bemöta folk med respekt, var
svaret. Men det räcker inte, påpekade Saari. Den som är fattig måste få
chansen att hitta en annan identitet
än den att vara sämre lottad.
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PRESENTATION

Lyssna in julen

De lutherska
församlingarna i Helsingfors har
satsat på
en egen adventspodd. Patricia Högnabba och Daniel Jakobsson som
jobbar i Matteus församling diskuterar jul, tro och
kall med några kyrkliga
profiler. Först ute är Daniel Björk, kyrkoherde i
Petrus församling, sedan
biskop Björn Vikström.
När detta skrivs har
avsnitt tre inte ännu släppts, men jag tippar att också de andra
Helsingforsherdarna, Johan Westerlund och Stefan Forsén, kommer att
höras. Jakobsson och
Högnabba är medievana
och proffsiga och intervjuobjekten bjuder på sig
själva. Poddarna är en
knapp halv timme långa
och materialet håller för
den längden.
¶¶Sofia

Torvalds

Julmusik x 2

Julskivor
verkar
vara årets
melodi i
Svenskfinland.
Vokalgruppen Romberg
har kommit med en ny
julskiva, liksom Johanna
Almark Mannila (se artikeln intill).
Också Ungdomskören
Evangelicum har släppt
en färsk julskiva, Himlen
kom till oss, liksom också svenska enheten vid
Vanda musikinstitut, vars
färska skiva heter Jullandskap.
De här julproduktionerna bjuder på något
för nästan alla. Evangelicum satsar på gospel och visor under ledning av Niklas Lindvik
och Mattias Björkholm.
Mycket är obekant och
därför kan man som
lyssnare verkligen vakna
upp inför det julen handlar om: Jesus.
Musikinstitutet i Vanda bjuder på mer traditionella julsånger, med
mångsidiga och ofta spännande arrangemang.

¶¶Sofia

Torvalds

Johanna Almark Mannila har
under den senaste tiden aktivt
tagit itu med sitt konstnärsskap.
– Min uppgift just nu är att leda
publiken in i musicerandet.

Kristina, olyckligt kär
FILM
Tyttökuningas
(The girl king)
Regi: Mika Kaurismäki
I rollerna: Malin Buska,
Sarah Gadon, Michael
Nyqvist, Laura Birn
Drottning Kristina, en av
1600-talets starkaste och

mäktigaste europeiska
kvinnor, vem var hon? Frågan har förundrat och fascinerat otaliga forskare och
konstnärer, och i filmen
Tyttökungingas ger regissören Mika Kaurismäki sin
tolkning.
Han porträtterar en
mångbottnad kvinna, begåvad, passionerad, oerhört stark och viljekraftig
men också skör. Men samtidigt sällar sig Kaurismäki tyvärr till den skara som
mest av allt tycks fascineras

av drottningens sexualitet
och gör denna sexualitet till
nyckeln som ska öppna upp
för all annan förståelse av
hennes liv. I den meningen
förminskar Kaurismäki både sina ambitioner och den
Kristina som han väl ändå
har för avsikt att framställa som den sin tids banbrytande feminist hon var. Och
det förargar.
Kristinas sexuella identitet är inget det bland forskare råder konsensus kring,
ändå drivs Kaurismäkis

Kristina av sitt begär till sin
hovdam Ebba Sparre. Nu
framstår det som att Kristinas intresse för Descartes filosofi, hennes motvilja
mot den lutherska ortodoxin och hennes slutliga abdikering 1654 (och konvertering till katolicismen) främst
fick sin näring ur denna påstådda passion och olyckliga kärlek.
Tornedalsfödda skådespelaren Malin Buska i huvudrollen gör verkligen det mesta av manuset

och mycket tack vare henne blir filmen ett levande
konstverk som lämnar avtryck. Filmen spelades in i
Åbo vintern 2014 och visst
är det roligt att få se praktfulla Åbo domkyrka och
slott i en så här stor produktion. Att en storfilm om
en av Sveriges mäktigaste
drottningar spelats in i just
Åbo av en finsk regissör får
mig som åskådare att känna mig delaktig i ett historiskt skeende.
¶¶Christa

Mickelsson

KULTUR 15

KYRKPRESSEN TORSDAG 17.12.2015 • NR 51-52
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

”Kom ner från
piedestalen”
MUSIK. Hon är kritisk till solistdyrkan och vill sudda ut
gränsen mellan artist och publik.
– För att inte ett enda korn ska falla mellan golvspringorna, säger kapellmästaren Johanna Almark Mannila.
TEXT OCH FOTO: CHRISTA MICKELSSON
Det är ganska exakt två år sedan Johanna Almark Mannila med familj flyttade in i vaktmästarbostaden i ungdomsföreningshuset Logen i Gröndal, Esbo.
– Vi behövde någonstans att bo. Och
fick en konsertsal på köpet, berättar
Almark Mannila.
Flytten blev upptakten till en lång
räcka konserter, nästan en varje månad, i ungdomslokalens lite nedgångna festsal.
Konsertserien fick namnet ”Logen –
the living room”: det levande rummet.
– Jag kan inte säga att jag på förhand
visste vart jag var på väg, men nu i efterhand upplever jag att det här varit min
verkliga musikakademi. Jag har aktivt
tagit reda på vilken slags musik det är
jag vill finnas i, vilken musik jag känner så starkt för att jag måste dela den.
Logen ligger inbäddad i en frisk tallskog alldeles intill ringväg två i Esbo.
Byggnaden är i tiderna antagligen dittransporterad från Österbotten och kan
ursprungligen ha använts som just en
loge.
– En loge är det utrymme invid ladugården där otröskad säd förvarades,
det ställe där vetet och agnarna inte är
åtskilda. Det är en oerhört vacker bild.
Kungstanken med konserterna har
varit att sudda ut gränsen mellan artist och publik.
– Publiken har fått delta. Jag vill frångå stjärnkulten där solisten är upplyst
och publiken sitter i mörker.

Inget korn faller emellan

Efter att ha läst Logens historik och
sett hur viktig körsången varit för ungdomsföreningen gick Almark Mannila
ut med en kallelse: Kom med och sjung!
Trettio personer kom på första övningen och en damkör föddes. Efter två år
finns en kärntrupp på ungefär 15 personer kvar. De har sjungit allt från fransk
romantik till barnmusik och jazz. Händel och Vivaldi har fått stort utrymme
och den senare har de sjungit både på
originalspråk och på svenska.
En av kvinnorna i kören visste berätta
att golvet i en loge gjordes med största
omsorg, för att inte ett enda korn skulle falla emellan.

– Då blev himmelsbilden ännu starkare för mig: ingen ska gå förlorad. Jag
försöker inte frälsa människor med min
ambition att föra amatörer och yrkesmusiker samman, men till viss grad
upplever jag att det jag velat göra har
förverkligats.
Till konceptet hör också att låta barnen vara med. Som mamma till sex
barn, som gått och går i hemskola, vet
hon vad hon talar om.
– Jag för en ständig balansgång mellan att låta barnen vara med och att behöva få jobba ostört. Men min tanke är
att barn måste kunna vara med utan att
allt fokus läggs på dem. Men jag är ingen ängel som hela tiden vill dela med
mig. Jag är ambitiös och ibland måste jag få jobba utan att någon stör mig.
Under de senaste tre åren har hon
vuxit i sitt konstnärskap. Hon berättar
att musikerskapet legat på hyllan under många år som småbarnsmamma.
– Rösten var inte lika benägen att vara
följsam, jag sjöng inte automatiskt rent
och rösten blev snabbt trött.
Hon läste allt hon kom över om sångteknik och övade, övade, övade. Med
hjälp av röstpedagoger hittade hon slutligen rätt.
– Jag har fått tillbaka med råge. Min
beslutsamhet gav enorm utdelning efter några år. Mycket handlade om att
komma tillbaka till barnets enkla röst.
Hon plockade i samma veva upp violinen och har tränat upp fingerfärdigheten och övat teknik.

Jul på logen

På första advent släpptes julskivan Johannas jul på logen och Logens festsal fylldes igen en gång av musik. Många fler
stora konserter lär hon inte ska ordna
på just Logen. Planerna på att riva ungdomsföreningshuset är långtgångna.
– Skivan har med det här huset att
göra. Jag ville ta fasta på en utdöende
tradition, nu när huset snart försvinner. Logen tillhör en gammal förening med en stark tradition av sång och
i synnerhet körsång. Vad blev av den
traditionen?
Almark Mannila har velat ta vara på
de gamla traditionella sångerna. Hon

Alla får vara med
på Bärtils äng
BOK
Bärtil och Hoppa påfesten
Författare: Monica
Vikström-Jokela
Illustrationer: Johanna
Sjöström
Förlag: Fontana Media
2015

Fåret Bärtil och hans vänner ordnar en munter
hoppfest i den tredje boken i serien om Bärtils äng.
Berättelsen om Bärtil är
glad och lekfull, skriven
med mycket dialog, fart
och fläkt. Det är lätt att
identifiera sig med Bärtil
och Isa Gris, deras funderingar känns vardagliga

har plockat in verser som inte brukar
sjungas och har gått tillbaka till originalspråkdräkt. Det handlar om traditionell musik, men arrangemangen är
ofta överraskande.
– Jag har valt sådana låtar min mamma hämtade med sig från sitt Närpes, de
julsånger hon sjöng på 1920-talet, inpackad i fårskinnsfällar på väg till julottan i släde.
Det är inte en sakral skiva, men ändå är den starkt andlig, menar Almark
Mannila.
– Arrangemangen har en viss evighetsfaktor. Jag tänker på de tonlandskap jag stannar upp vid ibland. Det
är också en livsnära blandning av både polskor, staffansvisor, Ave Maria och
O helga natt.

”Jag har valt de julsånger
min mamma sjöng på
1920-talet.”
Johanna Almark Mannila

Vid skivsläppet, som hon kallar för
en regelrätt allsångskonsert med solistiska inslag, fick folk sjunga med så
mycket de ville och kunde.
– Det var ingen skillnad om det var en
enkel julsång eller O helga natt i en hög
tonart. Publiken sjöng med och tyckte
det var roligt. Vid ett tillfälle insåg jag
att vi inte längre visste vem det var som
sjöng för vem, om fokus låg på kören,
orkestern eller publiken.
Hon tror att det är ett djupt mänskligt
behov att dela byagemenskap, samlas kring lägerelden, träffas för att
sjunga. Det behovet försvinner ingenstans trots att den snabba underhållningen på mobilen och datorn blivit så lättillgänglig.
– Jag tror att gemenskapen är på
väg tillbaka. Grundbehovet, att komma samman för en musikalisk upplevelse, sitter ganska starkt.

och bekanta. Johanna Sjöströms bilder är färggranna och fångar huvudpersonernas olikheter, trots
att samspelet mellan text
och bild stundvis skapar
ett aningen rörigt intryck.
Bokens teman är bekanta för de yngsta; att
vara liten och inte klara av
svåra uppgifter, att inte få
vara med, att känna sig
ledsen och frustrerad.
Monica Vikström-Jokela
serverar uppslag till diskussioner kring vänskap,

Livet bär genom kriget
ROMAN
Jag gungar i högsta grenen
Författare: Marianne
Backlén
Förlag: Schildts & Söderströms 2015
Marianne Backlén var en
av de första inhemska författarna i min bokhylla som
gav både invandrare och
nyfinländare ett ansikte och
en röst. Jag har alltid fascinerats av just den förmågan, att presentera personer från olika kulturer, i olika åldrar, och låta dem mötas i vardagliga situationer,
vanligen i helfinska miljöer
– i min hemmiljö.
I sin nyaste roman Jag
gungar i högsta grenen driver Backlén denna förmåga ett steg vidare när hon i
en mäktig familjesaga väver
samman livsberättelser från
inte bara olika länder och
kulturer men också olika tider. Som utgångspunkt har
vi Maria i 1960-talets Helsingfors. Från henne vävs
trådarna framåt och bakåt,
till bittra döttrar och stolta
fäder, till tillknäppta tanter
och förlorade söner.
Ett av de mest fascinerande inslagen är när författaren i svaga fläktar av magisk realism verkligen skapar
möten där hon låter personer från olika tider ana varandras närvaro i rummet.
Någon läsare kanske störs
av de orealistiska elementen i en i övrigt mycket historietrogen, och som jag
uppfattar det, korrekt beskrivning av skeenden i vårt
lands och Europas historia. Det måste ligga ett oerhört researcharbete bakom en roman av det här slaget, ett arbete som med sin
detaljrikedom ibland gör min
läsning långsam. Jag drunknar stundvis i beskrivning-

arna och har
svårt att hålla koll på det
digra persongalleriet och
de invecklade
släktkonstellationerna.
Den förenande tråden
mellan berättelsens personer, i släktled efter släktled,
är kriget. Krigen.
Det är både beklämmande och hoppingivande
att läsa om de varierande
metoder som människan
tar till för att överleva en
katastrofsituation. Ett gemensamt drag jag slås av
i dessa tider av oroligt vapenskrammel, som också vår jul tycks präglas av,
är människans oförmåga att inse vad som håller
på att ske, vad som ligger
precis bakom hörnet. Livet går på i det lilla trots
att ett stort krigsmonster
precis drar efter andan för
att blåsa ut sitt kaos över
världen.
Marianne Backlén beskriver kriget som jag aldrig
läst det förut. Samtidigt är
det tröstande att få läsa om
människor som lever det
vanliga livet, så gott det går,
trots att kriget är så närvarande. För så tycks det vara med oss människor: livet i
det lilla, i familjen, i det som
ligger oss närmast, är det
som bär och betyder något också när allt annat rasar samman.
Det innebär förstås också att ländernas kamp inte spelar så stor roll för
mig om jag fått mitt hjärta krossat. Det är inte passets stämpel som avgör hur
sårad jag blir när du lämnar
mig. Jag är främst solidarisk
med den som får mig att
känna mig sedd och uppskattad.
¶¶Nina

Österholm

Marianne Backlén har skrivit en familjesaga som präglas
oroliga tider i Finland och Europa. FOTO: CATA PORTIN
empati och förståelse för
olikheter.
Miljön är bekant för
många småbarnsfamiljer,
eftersom Bärtils äventyr
utgör ramberättelsen för
BUU-klubbens barnprogram på YLE5. Man kan ha
invändningar mot böcker
som anknyter till färdiga
koncept, och i det här fallet även till en kampanj
för rörelseglädje. Boken
kan kännas tillrättalagd,
då alla olika element ska
rymmas in. Här finns in-

te plats för konstnärliga
överraskningar, varken i
ord eller bild.
Det viktigaste är ändå
att stora och små tar del
av olika sagovärldar tillsammans. Vi behöver gemensamma referensramar
för både små barn och
vuxna och det ger Vikström-Jokela oss i form av
Bärtils värld, som inbjuder till lekfullhet och gemenskap.
¶¶Nina

Gran
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KRYSSET DECEMBER
Konstruerat av BRITT-MARI ANDTFOLK

NOVEMBERKRYSSETS LÖSNING
Bland de rätta lösningarna belönades följande
med ett bokpris som kommer på posten.
Vi gratulerar: Carolina Kruskopf, Vanda, Leif
Häggblom, Kotka och Chatarina Häggström,
Larsmo.

SKICKA IN!

VIN
BÖCKEN
R!

Sänd in din krysslösning senast tisdagen den 12 januari 2016 till: Kyrkpressen, Sandvikskajen 13, 00180
Helsingfors. Märk kuvertet ”Decemberkrysset”.
De tre först öppnade rätta lösningarna belönas med
bokpris. Bibelcitaten i krysset är enligt Bibel 2000.
Lycka till!

Namn & adress:
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UR EVANGELIET
”I Ordet var liv,
och livet var människornas ljus.”

Läs mera i Joh. 1:1-14.

OM HELGEN

RUNT KNUTEN

Rusning i kyrkbänkarna

Under julen är utbudet av såväl konserter och fester,
liksom gudstjänster och julböner för olika åldrar, som
allra störst i församlingarna.
Läs den extra långa församlingsannonseringen för att
hitta något som passar just
dig denna jul – om inte i din
egen församling så kanske
i grannförsamlingen? Välkommen till kyrkan!

INSIDAN
BETRAKTELSEN JOHAN EKLÖF

#bönetwitter
”Tack Gud för att
du inte bara lät oss
vara i det elände vi hade ställt till
med utan du sände Jesus till oss.”
Följ Kyrkpressens bönetwitter på sökordet
#bönetwitter
Veckans tweet är skriven av Johan Eklöf

ILLUSTRATION: Matilda Isuls

Det största dramat
i världshistorien
Jag har alltid varit litet filosofiskt lagd och gärna sysslat
med spekulationer. Bland annat har jag funderat över
vilken händelse i världshistorien som har varit den mest
betydelsefulla. Jag har kommit till att det måste ha varit det som skedde där i Betlehems stall den första julnatten. Kan något vara mer dramatiskt och förunderligt än att Gud själv (eller mera exakt en av de tre personerna i den Treenige) låter sig födas till den här världen som ett litet, hjälplöst människobarn.
När aposteln Johannes skall beskriva det här – och
det gör han i början av sitt evangelium – så skriver han
”Och Ordet blev kött och bodde ibland oss ...” Lite tidigare har han slagit fast att Ordet var Gud och att genom honom har allt blivit till.
Jag brukar tänka att julnattens händelse är Guds svar på
den fråga som tvivlande och sökande människor i alla
tider har ställt: ”Om det nu finns en Gud, hur kan han
då bara sitta där i sin himmel och se på allt elände här
på jorden?” Svaret är kort och gott att Gud inte kunde.
Han beslöt sig för att ingripa. Det gjorde han genom att
låta sig födas som människa, ta på sig våra synder och
bära straffet för dem.
Hela mänsklighetens framtid låg där i krubban i Betlehem. En soldats spjut kunde ha omintetgjort våra möjligheter till evig glädje. Vilket drama! Allt är satt på spel.
C.S. Lewis har beskrivit inkarnationens under med en
bild, som visserligen haltar, men som ändå kan ge oss
en liten föreställning av vad det är fråga om. Han säger
att det är som om författaren till en pjäs själv skulle ha
gått in i en av rollerna i sin pjäs.
Vanligtvis läser vi julevangeliet i Lukas tappning (”Och
det hände sig vid den tiden ...”). Men faktum är att Johannes julevangelium är lika mäktigt. Han skriver: ”Och
ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit
det.” På ljusmässan i Lappfjärd släcker vi i ett skede all
belysning i kyrkan och lämnar bara ett ljus på altaret
tänt. Det märkliga är att detta enda ljus gör hela skillnaden. Det fördriver mörkret. Ondskan är liksom mörkret
ingenting i sig själv. Den är bara avsaknad av ljus. Jesus
kom in i världen som det där ena första ljuset. Men från
honom har ljuset vandrat vidare till hundratals miljoner
människor. Välkommen att låta dig tändas för att sprida
ljus och ge ljuset vidare åt alla dem som vill ta emot det!

Johan Eklöf är präst och pensionär i Kristinestad.

HELGENS TEXTER
FÖRSTA LÄSNINGEN
Jes. 52:7–10
ANDRA LÄSNINGEN
1 Joh. 1:1–4
eller 1 Joh. 4:9–16
EVANGELIUM
Joh. 1:1-14
Juldagen. Temat är ”Ordet blev människa”.

PSALMFÖRSLAG
25, 28, 21, 22(N).
Psalmerna är valda av
Dag-Ulrik Almqvist.

I KLARSPRÅK
En julkrubba är ett arrangemang av figurer
som föreställer de personer och djur som var
på plats vid Jesu födelse.
Förutom jesusbarnet,
Josef och Maria brukar
även herdar, djur och
ibland också de tre vise
männen ingå. Julkrubbor
ställs fram både i kyrkor
och i vanliga hem.
Den första kända julkrubban skapades av
Franciskus av Assisi år
1223. Julkrubban ansågs
vara en
katolsk sed
ända till
början av
1900talet.
Källa:
Wikipedia

Lyss till änglakören i barnens julbön!

Barnens julbön julafton kl 12 i Esse kyrka.

Ansvarig redaktör:
Erika Rönngård,
040 831 6614,
annons@kyrkpressen.fi

KALENDERN
18.12–5.1
DOMPROSTERIET
¶¶ BORGÅ
FRE 18.12 KL. 12: Diakonins julfest
i församlingshemmet, öppen för
alla. Jullunch, Östnylands Lucia.
Pris 10 €.
KL. 17.30: Lucia andakt med
Finlands Lucia i Mikaelskapellet,
Fagersta
SÖ 20.12 KL. 12: Högmässa i domkyrkan
SÖ 20.12 kl. 18: De vackraste julsångerna i domkyrkan
TO 24.12 KL. 13 & 14: Julandakt i
Näsebackens begravningskapell
KL. 15: Julbön för barnfamiljer i
domkyrkan
KL. 15.30: Julbön i Emsalö kapell,
Lindgård, Söderström
KL. 17: Julbön i domkyrkan, radieras.
KL. 17: Julbön i Kullo bykyrka
KL. 23: Gudstjänst i julnatten i Sjötorp, Kråkö
FRE 25.12 KL. 8: Julotta i domkyrkan
KL. 8: Julotta i S:t Olofs kapell, Pellinge
KL. 8: Julotta i Svartbäck-Spjutsunds skärgårdskyrka
LÖ 26.12 KL. 12: Julsångsgudstjänst
i domkyrkan, Carols vid Betlehem
enligt anglikansk modell.
SÖ 27.12 KL. 12: Högmässa i domkyrkan
TO 31.12 KL. 18: Bön inför nyår
FRE 1.1 KL. 12: Högmässa i domkyrkan
SÖ 3.1 KL. 12: Högmässa i domkyrkan
¶¶ LAPPTRÄSK
sö 20.12 kl. 16: De vackraste julsångerna och utlysande av julfreden i kyrkan, Stina Lindgård, Mia
Aitokari, Jan-Erik Slätis, Henrik
Lund, Lovisanejdens Lucia. Glögg
och pepparkaka i vapenhuset från
kl. 17.30.
to 24.12 kl. 13: Familjejulbön i kyrkan, Stina Lindgård, Antti Jokinen
fr 25.12 kl. 6: Julotta i kyrkan,
Stina Lindgård, Mia Aitokari
lö 26.12 kl. 14: De vackraste julsångerna i Hemborg, Hindersby,
Stina Lindgård, Kaj Silfvast. Kaffe
sö 27.12 kl. 17: Kvällsmässa i kyrkan, Stina Lindgård, Mia Aitokari
Fr 1.1: Nyårsdagen. Mässa tillsammans med Borgå svenska domkyrkoförsamling i Borgå domkyrka
kl.12, efteråt nyårsbjudning på
biskopsgården. Träff vid porten ca
kl. 13.15
sö 3.1 kl. 10: Högmässa i kyrkan,
Stina Lindgård, Mia Aitokari
Församlingskansliet stängt: 2331.12.2015. Vid behov kontakta
Lovisa pastorskansli, tfn 044 722
9200
¶¶ LILJENDAL
Sö 20.12 kl. 12: Högmässa i kyrkan,
Stina Lindgård, Mia Aitokari
Sö 20.12 kl. 18: De vackraste julsångerna i Annagården, Stina Lindgård, Refrängen, Mia Aitokari, Lucia
On 23.12 kl. 14: Julandakt i Servicehuset, Stina Lindgård, Mia Aitokari,

Nyårslöfte för år 2016:
Jag unnar mig en retreat på Snoan!

Retreatgården Snoan
Lappvikgårdsväg 22 B
10820 Lappvik

019-244 3032

www.snoan.fi

Annonsera i Kyrkpressen!

Robin Norrbäck 044 027 0293, robin.norrback@kyrkpressen.fi

Jonny Åstrand 050 092 4528, cjcenter@malax.fi
Kyrkliga annonser: 040 831 6614, annons@kyrkpressen.fi

Susann Stenberg
To 24.12 kl. 14: Familjejulbön i Andreaskapellet, Stina Lindgård, Antti
Jokinen
To 24.12 kl. 15: Tvåspråkig Familjejulbön i kyrkan, Stina Lindgård, Antti
Jokinen
Fr 25.12 kl. 8: Tvåspråkig Julotta i
kyrkan. Kyrkokören, Stina Lindgård,
Antti Jokinen
Lö 26.12 kl. 12: Högmässa i kyrkan,
Stina Lindgård, Mia Aitokari
Sö 27.12 kl. 19: Tvåspråkig kvällsmässa i kyrkan, Stina Lindgård, Mia
Aitokari
Fr 1.1: Nyårsdagen. Mässa tillsammans med Borgå svenska domkyrkoförsamling i Borgå domkyrka
kl.12, efteråt nyårsbjudning på
biskopsgården. Träff vid porten ca
kl. 13.15
Sö 3.1 kl. 10: Högmässa i kapellet
Stina Lindgård, Mia Aitokari
¶¶ LOVISA
Gudstjänst: sö 20.12 kl. 10 i kyrkan, Blom, Jokinen
De vackraste julsångerna: sö
20.12 kl. 16 i kyrkan
Julkonsert: ti 22.12 kl. 21 i kyrkan,
Lovisakörens julmusik
Julafton to 24.12:
Barnens julbön: kl. 13:30 i kyrkan
Julandakt: kl. 15 i kapellet
Julbön: kl. 17 i kyrkan. Efter julbönen kvällsbit i Tikva.
Julnattsmässa: kl. 23:30 i kyrkan
Stefanidagens gudstjänst: lö 26.12
kl. 10 i Valkom kyrka, af Hällström,
Jokinen
Högmässa: sö 27.12 kl. 10 i kyrkan,
Blom, Jokinen
Nyårsbön: to 31.12 kl. 18 i kyrkan
Nyårsdagens gudstjänst: fr 1.1 kl.
10 i kyrkan, af Hällström, Jokinen
Gudstjänst: sö 3.1 kl. 10 i kyrkan,
Blom, Jokinen
¶¶ PERNÅ
Julkonsert: lö 19.12 kl. 18.00 i kyrkan
med Ensemble Öst. Program 10 €.
Högmässa: sö 20.12 kl. 10.00 i
kyrkan, Robert Lemberg, Marcus
Kalliokoski.
Barnens julkyrka: sö 20.12 kl. 16.30
i kyrkan. De tre vise männen kommer på besök och vi sjunger banens
vackraste julsånger, Minna Silfvergrén, Pamela Westerlund, Caroline
Karlsson, Marcus Kalliokoski.
Diakonins julmiddag: må 21.12 kl.
16.00 i Sockenstugan, Minna Silfvergrén, Jeannette Sjögård-Andersson, Marcus Kalliokoski.
Pastorskansliet är stängt v. 52.
Julandakt: on 23.12 kl. 13.00 för
Hemgården och Lyckan i Hemgårdens matsal, Robert Lemberg,
Marcus Kalliokoski.
Julbön: julafton to 24.12 kl. 13.00 i
Sarfsalö kapell, Minna Silfvergrén,
Marcus Kalliokoski.
Julbön: julafton to 24.12 kl. 15.00 i
kyrkan, Minna Silfvergrén, Marcus
Kalliokoski.
Julotta: juldagen fr 25.12 kl. 8.00 i
kyrkan, Robert Lemberg, Marcus
Kalliokoski.
Tvåspråkig andakt: annandag jul
lö 26.12 kl. 13.00 i Isnäs, Solbacka,
Minna Silfvergrén, Camilla WikstenRönnbacka.
Högmässa tillsammans med Borgå
svenska domkyrkoförsamling: fr

1.1.2016 kl. 12.00 i Borgå domkyrka.
Efter mässan biskopens nyårsmottagning i biskopsgården. För kyrkskjuts kontakta Minna Silfvergrén
tel. 040-5614889.
Tvåspråkig julfest för alla församlingsbor: Trettondagen on 6.1 kl.
14.00 med program i kyrkan och
grötservering och fri samvaro i
Sockenstugan, Robert Lemberg,
Jeannette Sjögård-Andersson, Dan
Krogars, Marcus Kalliokoski.
¶¶ SIBBO
Missionskretsen julauktion: 18.12 kl
19 i Norra Paipis bykyrka. Andakt:
Camilla Ekholm
Tenorissimo-julkonsert: 19.12
kl 19 i Sibbo kyrka. Reijo Ikonen
(tenor), Lasse Riutamaa (tenor),
Ulla Lampela (cello), Ulla-Stina
Uusitalo-Ikonen (harpa). Fritt intr.,
programblad 10€. Arr. Sibbo svenska församling, Sipoon suomalainen
seurakunta och Sibbo kommun.
Norra Paipis bykyrka 20.12: Mässa
kl 10. Katja Korpi, Mauriz Brunell,
gudstjänstgrupp (Obs! Ingen mässa
i kyrkan kl. 12)
De vackraste julsångerna: 20.12
kl 19 i Sibbo kyrka med Luciaprogram. Helene Liljeström, Brunell,
Lauri Palin, Patrik Frisk, Niklas
Mansner, Martina Brunell, Tove
Ljungqvist, Henrik Möller och sånggruppen Meant to be medverkar.
Julhelgen: Servicehuset Linda 24.12
kl 11: Julsånger med ungdomarna
och Patrik Frisk. Sibbo kyrka 24.12
kl 12: Familjejulbön. Ekholm, Brunell.
N. Paipis bykyrka 24.12 kl 14: Julbön.
Korpi, Brunell. Sibbo kyrka 24.12 kl
16: Julbön. Liljeström, Brunell. Sibbo
kyrka 25.12 kl 8: Julotta. Ekholm,
Brunell, kyrkokören. Sibbo kyrka
26.12 kl 12: Mässa. Korpi, Palin.
Servicehuset Linda 27.12: Julsångsgudstjänst på Linda kl 14. Liljeström,
Palin (Obs! Ingen mässa i kyrkan
kl. 12)
Kyrkans Ungdoms julfest: Lö 27.12
kl 19, Kyrkoby församl. hem. Musikprogram och julgröt, gästtalare:
Anette Frisk.
Mässa: i Sibbo kyrka 1.1 kl 12. Korpi,
Palin. Glöggservering på Prästgården efteråt.
Sibbo kyrka 3.1: Högmässa kl 12.
Korpi, Palin, gudstjänstgrupp.
www.sibbosvenskaforsamling.fi
Församlingsmedlemmarna tillönskas en Fridfull julhelg!

HELSINGFORS PROSTERI
¶¶ JOHANNES
Mer information på Johannes hemsida: www.helsingforsforsamlingar.
fi/johannes
Fr 18.12
kl: 8.15: Skolgudstjänst med Drumsö lågstadium i S:t Jacobs kyrka.
kl: 10.15: Skolgudstjänst med Kronohagens lågstadieskola och Cygnaeus skola i Johanneskyrkan.
kl. 10–12: Den traditionella julgröten i Hörnan, Högbergsgatan 10,
gatunivån.
kl. 18: Singelgruppens julfest, Högbergsgatan 10 D. Obs! Förhandsanmälning.
Sö 20.12
kl.12: Högmässa i Johanneskyrkan. Lindström, Björkholm-Kallio,

18 INSIDAN
Enlund, Svenska Oratoriekören.
Kyrkkaffe.
kl. 16: De vackraste julsångerna i
S:t Jacobs kyrka. Repo-Rostedt,
Enlund. Henricson, S:t Jacobskören,
församlingens barnkörer. Glöggservering i vapenhuset kl. 15.30.
Må 21.12
kl. 12-13: Diakonilunch i S:t Jacob,
3€. Salenius.
Ti 22.12
kl. 12: Lunchmusik i Gamla kyrkan
med Anne Hätönen.
To 24.12
kl. 11: Julbön i Folkhälsans Seniorhus. Terho, Henricson.
kl. 14: Julbön i S:t Jacobs kyrka. Terho, Henricson, S:t Jacobs barnkör.
kl. 14: Julbön i Johanneskyrkan.
Westerlund, Heikel-Nyberg, Böckerman. Akademiska Sångföreningen
och Akademiska Damkören Lyran.
kl. 15: Julbön i Gamla kyrkan. RepoRostedt, Almqvist, Minna Nyberg,
sopran.
kl. 16: Julafton i Johannes församlings storfamilj, Högbergsgården,
D-trappan, 2 våningen. Obs! Förhandsanmälning!
kl. 23: Julnattsmässa i Johanneskyrkan. Lindström, Heikel-Nyberg,
Böckerman.
Fr 25.12 Juldagen
kl. 12: Högmässa i Gamla kyrkan.
Lindström, Terho, Henricson, Päivi
Kärkäs, oboe.
Lö 26.12 Annandag jul
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan. Westerlund, Repo-Rostedt,
Almqvist.
kl. 18: Julsångsgudstjänst i Berghälls
kyrka. Busck-Nielsen, Almqvist,
Böckerman, Tomas Vokalensemble.
Sö 27.12
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan.
Repo-Rostedt, Terho, Almqvist.
On 30.12
kl. 18: Veckomässa i Gamla kyrkan.
Busck-Nielsen, Almqvist.
Fr 1.1
kl. 12: Nyårsdagens högmässa i
Johanneskyrkan. Lindström, HeikelNyberg, Henricson.
Sö 3.1
kl.10: Högmässa i S:t Jacobs kyrka.
Björkholm-Kallio, Almqvist.
kl. 12: Högmässa i Johanneskyrkan.
Busck-Nielsen, Björkholm-Kallio,
Almqvist.
¶¶ MATTEUS
Matteus hemsida: www.matteus.fi
Kansliet är stängt: 23.12
MATTEUSKYRKAN Åbohusvägen 3
Sö 20.12 kl. 12: högmässa, Helena
Rönnberg, Mimi Sundroos, Kyrkkaffe.
Sö 20.12 kl. 18: de vackraste julsångerna. Vi sjunger tillsammans
med Matteus julkör, dir. Mimi
Sundroos, Heikki Alavesa och Stefan Forsén. Sångare, välkommen
med i julkören! Övning ti 15.12 kl.
18.30 - 20.30 och samling 20.12
kl. 16.45 i Matteussalen. Info: Mimi
Sundroos, tel. 040-584 0296. Fritt
inträde. Kollekt till Finska Missionssällskapet.
To 24.12 Jul i Matteus: Fira julen tillsammans med andra i Matteuskyrkan på julafton. Gemenskap utan
krav för familjer, ensamma, gamla
och unga. Dörrarna öppnas kl. 14.30
och är öppna till kl. 20. Glögg och
gröt under hela kvällen. Kl. 17-19
äter vi julmiddag tillsammans. Kom
för en stund eller stanna hela kvällen. Du får gärna anmäla dej på förhand men du är välkommen också
oanmäld. Bl a Stefan, Tonja, Cecilia,
Daniela och Staffan deltar under
kvällen. Anmälan vardagar kl. 9-14,
tel: 09 2340 7300 eller matteus.
fors@evl.fi, kontakta kansliet också
ifall du behöver skjuts.
To 24.12 kl. 14: julbön, Helena
Rönnberg, Daniela Strömsholm och
Staffan Strömsholm.
Fr 25.12 kl. 8: julotta, Helena Rönnberg, Mimi Sundroos.
Lö 26.12 kl. 12: högmässa, LarsOlof Ahlfors, Heikki Alavesa. Kyrkkaffe.
Sö 27.12 kl. 12: högmässa, Johan
Hallvar, Mimi Sundroos. Kyrkkaffe.
Fr 1.1.2016 kl. 12: högmässa, Stefan
Forsén, Mimi Sundroos. Kyrkkaffe.
Sö 3.1 kl. 12: högmässa, Johan Hallvar, Mimi Sundroos. Kyrkkaffe.
BRÄNDÖ/VILANS BEGRAVNINGSKAPELL
To 24.12 kl. 13: julandakt, Stefan
Forsén, Mimi Sundroos.
DEGERÖ KYRKA Rävsundsvägen 13
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Sö 20.12 kl. 10: högmässa, Stefan
Forsén, Heikki Alavesa. Kyrkkaffe.
To 24.12 kl. 14: julbön, Lars-Olof
Ahlfors, Mimi Sundroos.
TAMMELUNDS KYRKA, Båtledsbrinken 1
To 24.12 kl. 15: julbön, Lars-Olof
Ahlfors, Mimi Sundroos.
NORDSJÖ KYRKA Hamnholmsvägen 7
To 24.12 kl. 15: julbön, Stefan Forsén, Martina Brunell.
ÖSTERSUNDOM KYRKA: Kapellvägen 65
To 24.12 kl. 15: julbön, Johan Hallvar,
Heikki Alavesa.
To 24.12 kl. 16: julbön, Johan Hallvar,
Heikki Alavesa.
BOTBYGÅRDS KAPELL, Botbygårdsvägen 5
To 24.12 kl. 16: julbön, Helena
Rönnberg, Mimi Sundroos.
BRÄNDÖ KYRKA Brändövägen 40
To 24.12 kl. 17: julbön, Johan Hallvar,
Mimi Sundroos.
¶¶ PETRUS
www.petrusforsamling.net
Sö 20.12:
- kl. 10 Högmässa: i Munksnäs
kyrka, Tegelst. 6. Norkko, Ahlberg,
Tua & Torsten Sandell. Kyrkkaffe.
- kl. 10 Högmässa: i Åggelby gamla
kyrka, Brofogdev. 12. Sandell, Hanna Rämö. Kyrkkaffe.
- kl. 16.30 Puls-gudstjänst: i Södra
Haga kyrka, Vesperv. 12. Barnkyrka.
To 24.12:
- kl. 12 Julbön: på Munksnäshemmet, Locklaisv. 10. Kass, Varho.
- kl. 13 Julbön: i Norra Haga kyrka,
Tolariv. 1. Kass, Varho.
- kl. 13 Julbön: i Sockenbacka kyrka,
Skinnhandlargr. 4. Norkko, Bengt
Bergman.
- kl. 14.30 Julbön: i Kårböle kyrka,
Gamlasv. 6. Kass, Varho.
- kl. 15 Julbön: för stora och små i
Södra Haga kyrka, Vesperv. 12. Lassus, Ahlberg, Petrus barnkör.
- kl. 15 Julbön: i Malms kyrka, Kommunalv. 1. Sandell, Rebecka Björk.
- kl. 16 Julbön: i Månsas kyrka,
Skogsbäcksv. 15. Kass, Varho.
- kl. 16.30 Julbön: i Munksnäs kyrka, Tegelst. 6. Norkko, Ahlberg.
- kl. 23 Gudstjänst vid Jesu Kristi
födelse: i Åggelby gamla kyrka,
Brofogdev. 12. Sandell, Mathias
Sandell.
Fr 25.12:
- kl. 07 Julotta: i Munksnäs kyrka,
Tegelst. 6. Norkko, Ahlberg.
- kl. 12 Högmässa: i Åggelby
gamla kyrka, Brofogdev. 12. Sandell,
Varho.
Lö 26.12:
- kl. 10 Gudstjänst: i Åggelby
gamla kyrka, Brofogdev. 12. Sandell,
Varho.
- kl. 18 De vackraste julsångerna:
i Hagasalen, Vesperv. 12 A. Varho,
Sandell.
Sö 27.12:
- kl. 10 Gudstjänst: i Åggelby gamla
kyrka, Brofogdev. 12. Marcus Lundquist, Varho. Kyrkkaffe.
- kl. 10 Högmässa: i Munksnäs kyrka, Tegelst. 6. Stig-Olof Fernström,
Bengt Bergman. Kyrkkaffe.
To 31.12:
- kl. 18 Nyårsbön: i Månsas kyrka,
Skogsbäcksv. 15. Norkko, Varho.
Fr 1.1:
- kl. 10 Högmässa: i Åggelby gamla
kyrka, Brofogdev. 12. Sandell, Hilli.
Sö 3.1:
- kl. 10 Högmässa: i Munksnäs
kyrka, Tegelst. 6. Norkko, Ahlberg.
Kyrkkaffe.
- kl. 10 Högmässa: i Åggelby gamla
kyrka, Brofogdev. 12. Sandell, Hilli.
Kyrkkaffe.
¶¶ HELSINGFORS PROSTERI
HELSINGFORS EXTRAS julnummer:
utkommer i detta nummer av KP
och innehåller ett jul PM fram till
3.1.2016.
HELSINGFORS JULKRUBBOR 2015:
Julkrubborna har traditionellt skildrat julberättelsen på olika sätt i olika
delar av världen. Den inre bilden av
den första julen kan vara personlig
och helig för oss alla. I Pekko Vasantolas bilder och tolkningar av
julkrubbor förs traditionen till en helt
ny nivå. Hans fotografier och krubbor ställs ut i skyltfönster i centrum
av Helsingfors från den 22.11 till den
6.1.2016
Församlingarnas samtalstjänst:
dejourerar på tfn 01019-0072 (från
utlandet +358 1019 0072) varje

kväll kl.20-24. Dejourerna har tystnadsplikt.
Om du känner för att skriva om din
livssituation och dina frågeställningar kan du göra också det anonymt
och konfidentiellt.Gå in på nätet
http://evl.fi/natjour och skapa dig
ett användarnamn och ett lösenord.
Ditt meddelande besvaras inom en
vecka. Du får vara anonym och ditt
meddelande besvaras konfidentiellt av en utbildad dejour. Du kan
också skriva ett handskrivet brev
till Kyrkans brevjour, PB 210, 00131
Helsingfors. Brevet behandlas likaledes anonymt och konfidentiellt
via ansvarsperson så att dejouren ej
vet vem svaret skickas åt. Kyrkans
chatt dejourerar måndag till torsdag
kl 18-20.00
En webbaserad hjälptjänst finns på
adressen http://evl.fi/natjour
Användaren behöver inte uppge
namn, e-postadress eller andra
uppgifter som kan leda till identifiering utan väljer själv en signatur
och ett lösenord. Ring eller skriv när
Du behöver stöd!
KAMPENS KAPELL:
är öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18.
Mer info www.helsingforsforsamlingar.fi
¶¶ DEUTSCHE GEMEINDE
So 20.12. um 11 Uhr: Gottesdienst
zum 4. Advent (Panzig)
Do 24.12. um 14 Uhr: Familiengottesdienst mit Krippenspiel am
Heiligen Abend (Beutel)
24.12. um 16 Uhr: Christvesper am
Heiligen Abend (Panzig)
Fr 25.12. um 12 Uhr: Gottesdienst
zum 1. Weihnachtstag (Beutel)
Sa 26.12. um 11 Uhr: Gottesdienst
zum 2. Weihnachtstag (Panzig)
So 27.12. um 11 Uhr: Gottesdienst
(Panzig)
Do 31.12. um 15 Uhr: Gottesdienst
zum Altjahrsabend (Panzig)
Fr 1.1. um 12 Uhr: Gottesdienst
zum Neujahrstag (Panzig)
So 3.1. um 11 Uhr: Abendmahlsgottesdienst (Panzig)

MELLERSTA NYLANDS PROSTERI
¶¶ ESBO
Högmässor sö 20.12:
Esbo domkyrka kl. 12.15, Rönnberg,
Bengts. Krigsveteranerna inbjuds
speciellt. Kyrkkaffe i Sockenstugan.
Mattby kapell kl. 10 gudstjänst med
De vackraste julsångerna. von Martens, Kronlund. Servering.
Karabacka kapell kl. 10 högm. med
De vackraste julsångerna. Kanckos,
Wikman. Kyrkkaffe.
Hagalunds kyrka kl. 12 mässa med
små och stora. Vi firar Hagalunds
kyrkas 50-årsjubileum. Ahlbeck,
Wikman. Julgröt.
Julbastu för män:
Mataskärs lägercentrum må 21.12
kl. 18-19.30.
Julkonserter:
Furorna: “Jul i stallet”. Olars kyrka,
finska sidan, fre 18.12 kl. 18. Sofia
Lindroos, dir. & violin, Bo-Eric Rosenqvist, uppläsning, Marja Antila,
violin, Albinus Borg, trumpet, Hanna
Laakkonen-Yang, orgel & piano.
Fritt intr. Progr. 10 €.
Ecoro: Sökö kapell lö 19.12 kl. 19. Dir.
Marcel Punt. Sibelius, Reger, Grieg,
Carpenter m.fl. Trad. julpsalmer och
sånger. Fritt intr. Progr. 10 €.
Jultiden:
Julafton to 24.12:
Köklax kapell kl. 11 julbön med små
och stora*. Ertman, Malmgren. Johanna af Hällström, sång.
Esbo domkyrka kl. 12 julbön med
små och stora. von Martens, Kronlund. Amanda Stenius, sång, Walter
Malmgren, gitarr.
Esbo domkyrka kl. 13 julbön med
små och stora. von Martens, Kronlund. Amanda Stenius, sång, Walter
Malmgren, gitarr.
Alberga kyrka kl. 13.30 julbön med
små och stora. Ertman, Wikman.
Tove Åman, sång.
Sökö kapell kl. 13.30 julbön med
små och stora. Ahlbeck, Malmgren.
Barnkören. Niklas Vepsä, sång.
Olars kyrka kl. 16 julbön med små
och stora. Ahlbeck, Wikman. Tove
Åman, sång.
Julbön i Esbo domkyrka kl. 17.
Rönnberg, Bengts.
*Julbönerna med små och stora tar
ca 30 minuter.
OBS! Ingen julbön i Esbovikens

kyrka, kyrkan är stängd för reparationer 2015-2016.
Juldagen fre 25.12:
Esbo domkyrka kl. 6 julotta. Rönnberg, Kronlund. Albinus Borg, trumpet, Tore Ahola, sång.
Mataskärs kapell kl. 8 julotta. Rönnberg, Kronlund. Tore Ahola, sång.
Stefanidagen lö 26.12:
Esbo domkyrka kl. 12.15 högmässa.
Kanckos, Malmgren.
Hagalunds kyrka kl. 17. De vackraste
julsångerna. Malmgren, Kanckos.
Niklas Vepsä, sång.
Högmässor 27.12 - 6.1:
Sö 27.12. Esbo domkyrka kl. 12.15.
Kanckos, Wikman.
Nyårsdagen fre 1.1. Esbo domkyrka
kl. 12.15. Jäntti, Malmgren.
Sö 3.1. Esbo domkyrka kl. 12.15. von
Martens, Bengts. Kyrkkaffe i Sockenstugan.
Trettondagen on 6.1. Esbo domkyrka kl. 12.15. Ahlbeck, Rönnberg,
Jäntti, Bengts, Malmgren, Wikman,
EsVoces. Kyrkkaffe i församlingsgården. Handarbetsgruppens
försäljning.
Esbo svenska församlings kansli på
Kyrkog. 10 och Esbo församlingars
servicecentral på Kyrkog. 1 i Esbo
centrum (gravkontoret, registeroch bokningstjänsterna) stänger
kl. 13 on 23.12 och på nyårsafton,
to 31.12.
¶¶ GRANKULLA
Lö 19.12 kl.18 Julkonsert: i kyrkan
med Grankulla kammarkör GÖR,
dirigent Tom Eklundh, solist Hedvig
Paulig. Grankulla Lucia medverkar.
Kl. 19 MYSIS–kväll: för unga vuxna
i Sebastos.
4 sö i advent 20.12 kl.12 Högmässa: Johan Kanckos, Barbro Smeds.
Kaffe i nedre salen.
Kl. 18 Luciakväll: i kyrkan med
Finlands Lucia Sonja Lehto och
Luciakören under ledning av Jannike Sandström, andakt av Ulrik
Sandell. Arr. Grankulla svenska
församling och Folkhälsan.
Må 21.12 kl.17 Julfest: för ungdomar
i Klubb 97, Ulrik Sandell, Marlen
Talus-Puzesh.
Ti 22.12 kl.9.30-11 Diakonimottagning: och brödutdelning.
Kl. 19 Julkaffe: för studeranden i
Klubb 97, Marlen Talus-Puzesh,
Daniel Nyberg.
”För dig som har varit hjälpledare
i församlingen, men är nu studerande (eller i arbetslivet) ordnas
julkaffe-träff.”
Julafton to 24.12 kl.12 Familjejulbön: i kyrkan, Daniel Nyberg, Barbro Smeds. Linnea Lang, Elin Qvist
och Anna Hedström medverkar
med sång.
Kl. 16.30 Julbön: i kyrkan, Ulrik
Sandell, Barbro Smeds. Rabbe
Österholm, sång.
Juldagen fre 25.12 kl.7 Julotta: i
kyrkan, Ulrik Sandell, Anne Hätönen, damkören Grazia medverkar.
Julkaffe i övre salen, De vackraste
julsångerna.
Annandag jul lö 26.12 kl.12 Julmässa: i Sebastos, Torsten och
Tua Sandell, Anne Hätönen. Kaffeservering.
Sö 27.12 Utfärd till högmässa: i
Kyrkslätts gråstenskyrka. Start kl.
11.15 från S-Market (norra). OBS!
Ingen högmässa i Grankulla kyrka
27.12.
Kl. 10 Singelföräldracaféträff: i Sebastos, Ann-Sofi Bäckström.
Ti 29.12 kl. 9.30-11 Diakonimottagning: och brödutdelning.
Nyårsdagen fre 1.1 kl.12 Högmässa:
Outi Laukkanen, Heli Peitsalo.
Kaffe i nedre salen.
Sö 3.1 kl.12 Högmässa: Outi Laukkanen, Marcel Punt. Kaffe i nedre
salen.
Ti 5.1 kl. 9.30-11 Diakonimottagning: och brödutdelning.
¶¶ KYRKSLÄTT
Adventstidens och julens programblad: finns bl.a. i församlingshemmet, i kyrkorna och på
församlingens samlingsplatser.
Julpyssel på Lyan: to 17.12. kl. 9-12
för familjer. Mellanmål och kaffe
serveras.
Julgröt för grupperna: to 17.12. kl.
12-14 i församlingshemmet.
Julkonsert med Vokalgruppen
Romberg: to 17.12 kl. 19 i Kyrkslätts
kyrka. Biljetter 15/10 euro säljs vid
dörren.
Högmässa i Kyrkslätts kyrka: sö

20.12 kl. 12. Höglund, Punt.
De vackraste julsångerna: sö 20.12
kl. 15 i Masaby kyrka.
Kyrkslätts manskörs julkonsert:
sö 20.12. kl. 18 i Kyrkslätts kyrka.
Program 15 euro.
Julbön för stora och små med
jultablå: Julafton 24.12 kl. 14.30 i
Kyrkslätts kyrka. Stråhlman, Joki.
Julbön i Kyrkslätts kyrka: Julafton
24.12 kl. 15.30. Ina Söderlund violin.
Höglund, Joki.
Julotta i Kyrkslätts kyrka: Juldagen
25.12 kl.6.00. Lovén, Punt.
De vackraste julsångerna: lö 26.12.
kl. 16 i Kyrkslätts kyrka. Stråhlman,
Punt.
Högmässa i Kyrkslätts kyrka: sö
27.12 kl. 12. Lovén, Punt.
Tvåspråking högmässa i Kyrkslätts
kyrka: Nyårsdagen 1.1.2016 kl. 10.
Höglund.
Högmässa i Taizé anda i Kyrkslätts
kyrka: sö 3.1 kl. 12. Lovén, Joki.
De vackraste julsångerna: on
6.1.2016 kl. 16 i Stor-Raula Marthagård, Lappböle. Glögg och
pepparkakor efter sångstunden.
Höglund, Joki.
Kyrkoherdeämbetets tel. (09)
8050 8292. Epost kyrkslatts.
svenska.forsamling@evl.fi. Mera
info på www.kyrkslattsvenska.fi
¶¶ TAMMERFORS
Sö 20.12. 4:e advent, högmässa
kl 11 i SvH, Kurt Hellstrand predikar, Kim Rantala, Hanna-Maarit
Kohtamäki
To 24.12: Julafton, julbön kl 15 i
Nokia kyrka, Kim Rantala, Paula
Sirén, Marianne Roponen (cello)
To 24.12: Julbön kl 17 i Gamla kyrkan, Kim Rantala, Hanna-Maarit
Kohtamäki
Fre 25.12: Julmässa kl 11 i Gamla
kyrkan, Kim Rantala, HannaMaarit Kohtamäki
Lö 26.12: OBS. Ingen gudstjänst
Sö 27.12: Gudstjänst kl 11 i SvH,
Antero Eskolin, Paula Sirén, Kaisu
Hynninen medverkar i musiken
Sö 3.1: Gudstjänst kl 11 i SvH, Eimer Wasström, Paula Sirén
Ons 6.1: Trettondagens högmässa
med julsånger kl 11 i SvH, Kim
Rantala, Paula Sirén, kyrkkaffe.
¶¶ VANDA
Barnens julandakt: fre. 18.12 kl. 9.30
i Martinristi, Bredängsv. 2. Medverkande Sofia Lindroos och Alexandra
Blomqvist.
Julkyrka: fre. 18.12 kl. 14 i Folkhälsanhuset. Vallmov. 28. K. Andersson, A. Ekberg.
De Vackraste julsångerna: lö. 19.12
kl. 18 i S:t Martins kapell, Strömfårav. 1. K. Andersson, I. Hokkanen.
Högmässa: sö. 20.12 kl. 10, 4 söndagen i advent, i Helsinge kyrka S:t
Lars. A. Paavola, A. I.Hokkanen.
Ingen högmässa: sö. 20.12 i S:t
Martins kapell.
Familjecafé: tis. 22.12 kl. 9:15–12 i
Bagarstugan. Kontaktperson: Elina
Kuosa tel. 050 545 5031.
Julböner: to. 24.12 Kl. 13 i Rödsand
kapell, kl. 15 i Myrbacka kyrka, kl. 17
i Helsinge kyrka S:t Lars. M. Fagerudd, A. Ekberg
Julotta: juldagen 25.12 kl. 8 i Helsinge kyrka S:t Lars. A. Paavola, A.
Ekberg.
De Vackraste Julsångerna och
andakt: annandag jul 26.12 kl.18 i
Helsinge kyrka S:t Lars. Solist: Klaus
Pennanen. K. Andersson, A. Ekberg.
Högmässa: sö. 27.12 kl. 10 i Helsinge
kyrka S:t Lars. M. Fagerudd, A.
Ekberg.
Ingen högmässa: sö. 27.12 i S:t Martins kapell.
Nyårsandakt och –kaffe: med de
vackraste julsångerna fre. 1.1.2016
kl. 12 i Prostgården. A. Paavola, A.
Ekberg.
Högmässa: sö. 3.1 kl. 10 i Helsinge
kyrka S:t Lars. K. Andersson, A.
Ekberg.
Taizémässa: sö. 3.1 kl. 12 i S:t Martins kapell. K. Andersson, A. Ekberg.

RASEBORGS PROSTERI
¶¶ EKENÄSNEJDENS SVENSKA
Julkonsert: fr 18.12 kl. 19 i Ekenäs
kyrka. Girls n´ Qvinns, dir. M. Henriksson. Fritt inträde, prog. 10 €.
Cajornas julkonsert: lö 19.12 kl. 18 i
Ekenäs kyrka. Dir. O. Söderström, T.
Granroth. Finlands lucia medv. Kollekt: Folkhälsan och församlingens
diakonihjälp.

Högmässor/gudstjänster 20.12:
Kl. 10 Ekenäs kyrka. M. Cleve, P.
Nygård.
Kl. 16 Bromarvs kyrka musikandakt,
De Vackraste Julsångerna. A. Lindström, S. Lindroos, kyrkokören, S.
Selenius, lucia.
Julkonsert: sö 20.12 kl. 18 i Ekenäs
kyrka. Vokalgruppen Romberg. Bilj.
15/10 € vid dörren el. via romberg.fi.
De vackraste julsångerna: ti 22.12
kl. 19 i Ekenäs kyrka. Körsång, allsång, Ekenäs kyrkokör, P. Nygård,
A-S. Storbacka, A. Storbacka, orgel.
Kollekt: FMS.
Julfred: on 23.12. kl. 18 vid Raseborgs slottsruiner. Ekenäsnejdens
sv. förs., Raaseporin suom. srk,
Finlands Lucia.
JULBÖN julaftonen 24.12
Ekenäs kyrka: Kl. 13, nallejulbön
med barn (led. M. Henriksson),
A. Lindström, N. Burgmann. Kl.
14, barn- och ungdomskör (led.
M. Henriksson), A. Lindström, N.
Burgmann. Kl. 15, A. Lindström,
N. Burgmann. Kl. 17, M. Cleve, N.
Burgmann.
Snappertuna kyrka: Kl. 15, T. Wilman, P. Nygård.
Tenala kyrka: Kl. 15, S. Söderlund, S.
Lindroos, P. Korenius.
Bromarvs kyrka: Kl. 16.30, S. Söderlund, S. Lindroos.
JULOTTA juldagen 25.12
Ekenäs kyrka: Kl. 6, T. Wilman, P.
Nygård.
Bromarvs kyrka: Kl. 6, S. Söderlund, S. Lindroos.
Snappertuna kyrka: Kl. 8, T. Wilman, P. Nygård.
Tenala kyrka: Kl. 8, S. Söderlund, S.
Lindroos.
KVÄLLSMÄSSA: annandag jul 26.12
1 Ekenäs kyrka kl. 18, T. Wilman, N.
Burgmann.
Högmässor/gudstjänster 27.12:
Kl. 10 Ekenäs kyrka. A-S. Storbacka, N. Burgmann.
Kl. 18 Tenala kyrka KVM. A-S. Storbacka, S. Lindroos.
De vackraste julsångerna: on 30.12
kl. 18 i Ekenäs kyrka, Stora Fröjden,
dir. Åsa Westerlund. Kollekt: FMS.
Samarb. m. Medborgarinstitutet
Raseborg.
NYÅRSBÖN nyårsaftonen 31.12
Ekenäs kyrka: Kl. 18, T. Wilman, P.
Nygård.
Tenala kyrka: Kl. 18, S. Söderlund,
S. Lindroos. G. Westman, orgel, M.
Karlsson, oboe.
Högmässor/gudstjänster nyårsdagen 1.1.2016:
Kl. 10 Ekenäs kyrka, M. Cleve, P.
Nygård.
Kl. 10 Bromarvs kyrka, S. Söderlund,
Per Lindgård.
Kl. 12 Snappertuna kyrka, M. Cleve,
P. Nygård.
Högmässor/Gudstjänster 3.1:
Kl. 10 Ekenäs kyrka, S. Söderlund,
P. Nygård.
Kl. 12 Tenala kyrka GDT, S. Söderlund, P. Nygård.
Kl. 16 Öby musikandakt, De vackraste julsångerna, S. Söderlund, P.
Lindgård. Julgröt och kaffe.
Info: www.ekenasnejdensforsamling.fi
¶¶ INGÅ
Högmässa: sö 20.12, 4 s. i advent,
kl 10 i Ingå kyrka. Hellsten, Gustafsson Burgmann.
Julbön på julafton: to 24.12 kl
13.00 i Ingå kyrka. Tom Hellsten,
Marianne Gustafsson Burgmann &
Heikki Orama medverkar.
Julbön på julafton: to 24.12 kl
14.30 i Degerby kyrka. Tom Sjöblom, Anders Storbacka, Degerby
Bortblandade kör medverkar.
Julbön på julafton: to 24.12 kl
16.00 i Ingå kyrka. Tom Hellsten,
Marianne Gustafsson Burgmann,
Susann, Kenneth, Sam & Tim
Sonntag medverkar.
Julotta: fre 25.12 kl 7.00 i Ingå kyrka. Tom Hellsten, Marianne Gustafsson Burgmann, kyrkokören.
Tvåspråkig gudstjänst med de
vackraste julsångerna: lö 26.12,
Stefanidagen, kl 18.00 i Degerby
kyrka. Tom Sjöblom, Anders Storbacka.
Ortodox andakt på finska: sö
27.12 kl 10 i Ingå kyrka. Andakten
är öppen för alla, nattvarden endast för de ortodoxa.
Julsamkväm för äldre med kaffe:
må 28.12 kl 13.30 i församlingshemmet. Hilkka Olkinuora mfl.
Gudstjänst: fre 1.1, Nyårsdagen, kl
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10.00 i Ingå kyrka. Tom Sjöblom,
Marianne Gustafsson Burgmann.
Högmässa: sön 3.1, 2 s. e. jul, kl
10.00 i Ingå kyrka. Tom Hellsten,
Marianne Gustafsson Burgmann.
¶¶ KARIS-POJO
Högmässa, 4:e söndagen i advent,
20.12
kl. 10: i S:ta Katarina kyrka, Karis.
kl. 12: i S:ta Maria kyrka, Pojo.
Julbön, To 24.12
kl. 13.30: med små och stora i S:ta
Katarina kyrka, Karis.
kl. 15: i Svartå kyrka. Trio Vox medverkar.
kl. 15: i S:ta Maria kyrka, Pojo. Församlingskören medverkar.
kl. 16.30: i S:ta Katarina kyrka,
Karis.
Julotta, Fr 25.12
kl. 6: i S:ta Katarina kyrka, Karis.
Peregrinuskvartetten medverkar.
kl. 8: i S:ta Maria kyrka, Pojo.
Annandagens högmässa, Lö 26.12
kl. 10: i S:ta Katarina kyrka, Karis.
Ingen högmässa i S:ta Maria kyrka,
Pojo.
Gudstjänst, Sö 27.12
kl. 12: i S:ta Maria kyrka, Pojo
Ingen högmässa i S:ta Katarina
kyrka, Karis.
OBS! Gudstjänsttiderna byter vid
årsskiftet
Nyårsdagens högmässa, Fr 1.1
kl. 10: i S:ta Maria kyrka, Pojo.
Ingen högmässa i S:ta Katarina
kyrka, Karis.
Högmässa, Sö 3.1
kl. 12: i S:ta Katarina kyrka, Karis.
Ingen högmässa i S:ta Maria kyrka,
Pojo.
Mera info: www.karis-pojoforsamling.fi

ESBO STIFT
¶¶ LOJO
Sö 20.12. kl. 13: Högmässa med
de vackraste julsångerna i Virkby
kyrka. Kuismanen. Kyrkkaffe och
kyrktaxi.
To 24.12. kl. 14: Julaftonens familjejulbön i Lojo kyrka.
To 24.12. kl. 15.30: Julaftonens
julbön i Virkby kyrka.
Fre 25.12. kl. 9.00: Julmorgonens
gudstjänst i Lojo kyrka.
Info om kyrktaxi och om taxin
till svenska kretsen: Ring 0400
303963 Juslen ifall man behöver taxi, dagen innan och priset
samma 5 euro. Sprid gärna infon
så ingen blir utan taxi.
¶¶ TUSBY
Julotta: fre 25.12. kl 9 i Tusby
kyrka. Pastor Eliisa Winberg,
kantor Olga Mäkinen. Klemetskog
Kyrkosångare.

REGION 2
ÅBOLANDS PROSTERI
VÄSTÅBOLAND

Pargas församlingsdistrikt:
Sö 20.12. kl 10: Högmässa i kyrkan, Wikstedt, Lehtonen. – kl 18: ”De vackraste
julsångerna” i kyrkan, Grönqvist, Lehtonen. Kyrkokören medverkar.
On 23.12. kl 18: Adventsvesper i kyrkan,
Grönqvist, Lehtonen.
To 24.12. kl 13.30: Familjens julbön,
Grönqvist, Lehtonen. – kl 17: Traditionell
julbön, Heikkilä, Lehtonen.
Fr 25.12. kl 6: Julotta i kyrkan, Heikkilä,
Lehtonen. – kl 20: Juldagens kvällskonsert i kyrkan med
Lö 26.12. kl 14: Julgudstjänst i Mälö bygdegård, Schmidt, Lehtonen.
Sö 27.12. kl 10: Högmässa i kyrkan, Heikkilä, Ollila.
On 30.12. kl 18: Veckomässa i kyrkan,
Grönqvist, Holmström.
To 31.12. kl 18.15: Nyårsbön vid klockstapeln, Wikstedt, Hella.
Fr 1.1. kl 18: Nyårsdagens kvällsmässa i
kyrkan, Heikkilä, Ollila.
Sö 3.1. kl 12: Högmässa i kyrkan, Grönqvist, Ollila. Ungdomssöndag.
Nagu kapellförsamling:
Sö 20.12. kl 11: Gudstjänst i kyrkan,
Granström.
To 24.12. kl 15.30: Tvåspråkig julbön i kyrkan, Granström, Taulio.
Lö 25.12. kl 8: Julotta i kyrka, Granström,
Taulio.
Må 28.12. kl 18: Kapellförsamlingens
svenskspråkiga julfest i församlingshemmet.
Fr 1.1. kl 11: Högmässa i kyrkan, Granström, Taulio.
Korpo kapellförsamling:
Sö 20.12. kl 15: Gudstjänst i Norrskata
kyrka med Korpo lucia, Killström, Granlund.
To 24.12. kl 14: Finskspråkig julbön i Korpo
kyrka, Killström, Granlund. – kl 15: Julbön i
Korpo kyrka, Killström, Granlund.
Fr 25.12. kl 6: Julotta i Korpo kyrka, Killström, Granlund. – kl 8: Tvåspråkig julotta

i Norrskata kyrka, Killström, Granlund.
Lö 26.12 kl 18: ”De vackraste julsångerna” i Korpo kyrka.
Sö 27.12. kl 15: ”Kauneimmat joululaulut”, de vackraste julsångerna på finska,
i Korpo kyrka.
To 31.12. kl 23.30: Tvåspråkig nyårsbön i
Korpo kyrka, Killström.
Sö 3.1. kl 11: Högmässa i Korpo kyrka,
Killström, Granlund.
Houtskär kapellförsamling:
Sö 20.12. kl 11: Finskspråkig gudstjänst
med de vackraste julsångerna, Heikkilä,
Heikkilä.
To 24.12. kl 15: Julbön i kyrkan, Heikkilä,
Heikkilä.
Fr 25.12. kl 7: Julotta i kyrkan, Heikkilä,
Heikkilä.
Fr 1.1. kl 11: Högmässa i kyrkan, Heikkilä,
Heikkilä.
Iniö kapellförsamling:
Fr 25.12. kl 7: Julotta i kyrkan, Vuola.
Lö 26.12. kl 18: Gudstjänst med de vackraste julsångerna i kyrkan, Vuola.
Sö 27.12. kl 13: Gudstjänst i Aftonro,
Vuola.

ÅBO

lö. 19.12: kl. 19 De vackraste julsångerna,
Domkyrkan. Öhman. ÅSFs barnkör (dir.
Birgitta Forsman) och Åbo Svenska Kyrkokör (dir. Marjo Danielsson) medverkar.
sö. 20.12: kl. 12 Högmässa, Domkyrkan.
Öhman (pred), Lidén (lit), Forsman,
Danielsson. Ensemble Vida (dir. Dominik
Lukas Vogt) medverkar i högmässan och
vid kyrkkaffet. Barnhörna.
kl. 15 Luciaandakt i St. Karins kyrka.
Björkgren, Forsman.
to. 24.12: kl. 12.15 Familjens julbön,
Domkyrkan. Bäck, Forsman. CCI (dir.
Andreas Nordström) medverkar.
kl. 14 Musikandakt, Uppståndelsekapellet. Lidén, Forsman, Danielsson.
kl. 17.30 Julbön, Domkyrkan. Lidén. Åbo
Svenska Kyrkokör (dir. Marjo Danielsson)
medverkar.
fre. 25.12: kl. 8.30 Julotta, Kustö kyrka.
Eero o. Oili Sepponen.
kl. 8.30 Julotta, Domkyrkan. Bäck, Forsman. Åbo Svenska Kyrkokör (dir. Marjo
Danielsson) medverkar.
kl. 10.30 Julgudstjänst i Nådendals kyrka.
Lidén, Forsman.
kl. 23 Julmusik, Domkyrkan. Kammarkören Tolvan (dir. Birgitta Forsman) och
Misa Ståhl-Norrholm (orgel) medverkar.
lö. 26.12: kl. 12 Högmässa med De vackraste julsångerna, S:ta Katarina kyrka.
Bäck, Forsman. Kyrkkaffe efteråt i Nummis församlingshem.
sö. 27.12: kl. 12 Högmässa, Domkyrkan.
Lidén, Danielsson.
fre. 1.1: kl. 12 Predikogudstjänst, Mikaelskyrkan. Björkgren, Danielsson.
sö. 3.1: kl. 12 Högmässa med konfirmation, Domkyrkan. Mullo (pred), Bäck (lit),
Forsman, Danielsson.

ÅLANDS PROSTERI
HAMMARLAND

20.12: Julkonsert med Bel Canto-kören
kl 16
21.12: Julkonsert kl 19
Medverkande: Heidi Hendersson, Johnny
Ahlström, Anna Ahlström, Fredrik Mattsson, Irene Häger, Linn Ekebom, Anders
Laine. Frivilligt inträde till Flyktinghjälpen.
Julglögg från 18.30.
24.12 Julafton: Julbön kl 13.30
Ingemar Johansson, Kaj-Gustav Sandholm. Marie Johansson, klarinett, Karin
Johansson, sång och saxofon.
25.12 Juldagen: Julotta kl 06.30
Ingemar Johansson, Kaj-Gustav Sandholm.Kyrkokören.
26.12 Stefanidagen: ”De vackraste julsångerna” i Eckerö kyrka kl 19. Mårten
Andersson, Kaj-Gustav Sandholm. Erica
Danielsson, sång, Albert Eriksson, piano.
Gemensam gudstjänst med Eckerö
församling
27.12 Aposteln Johannes dag: ”De vackraste julsångerna” på Hammargården kl
13. Ingemar Johansson, Kaj-Gustav Sandholm. Marie Johansson, klarinett, Karin
Johansson, sång och saxofon
27.12: Konsert kl 19. Sara Alm, sopran,
Kaj-Gustav Sandholm, ackompanjemang
31.12 Nyårsafton: Nyårsbön kl 18. Ingemar
Johansson, Natalie Ball, kantor
3.1.2016 Andra söndagen efter jul:
Högmässa kl 12. Ingemar Johansson,
Natalie Ball

JOMALA

Sön 20.12 kl. 11: Mässa.
Julafton 24.12 kl. 10.45: Musik från tornet,
kl. 11 Barnens julbön SÄ, FE, SW, MPE, Elvira Tufvesson, Vanessa Eriksson, barnkör.
Kl. 13.30: Julandakt De Gamlas Hem, KD,
SÄ, MLN, FE, EHH, kyrkokören.
Kl. 15: Julbön KD, EHH, AK, Sara Alm, Ida
Kronholm.
Kl. 23: Midnattsmässa SÄ, FE, MPE, Anna
Randelin.
Juldag 25.12 kl. 07: Julotta KD, EHH, AK,
kyrkokören.
Annandag jul 26.12 kl. 11: Radiogudstjänst
SÄ, FE, EHH, AK, Laudamus, Inger Lyyski.
Sön 27.12 kl. 18: De vackraste julsångerna
KD, FE, EHH, AK, kyrkokören, Laudamus,
dragspelsgrupp, Sofia Eriksson.
Ons 30.12 kl. 18: Rönngården, kyrkokören.
Fre 1.1 kl. 18: Nyårsmässa
Sön 3.1 kl. 11: Högmässa

MARIEHAMN

19.12 Katolskmässa: kl. 10 i S:t Mårtens.
20.12 Högmässa: kl. 11 i S:t Görans, M
W, G K.
Julkonsert: kl. 19 i S:t Görans, Stella Vokalensemble, Anders Laine – piano.
23.12 Julkonsert: kl. 19.30 i S:t Görans,
Stephanie Jörgensen – sång, Anna
Randelin – oboe, Anders Laine – piano
och orgel.
24.12 Tomteloppet: start kl. 9 från S:t
Görans församlingshem. Loppets längd:
5 eller 10km. Startavgiften är att du tar
med dig några produkter som du skänker till MatBanken, ex. torrvaror, hygien-

artiklar, konserver. Efter loppet bjuder vi
på tomtegröt i församlingshemmet
Julböner
kl. 13: i S.t Görans, M W, G K, S:t Mårtenskören.
kl. 13: i Begravningskapellet, M P, J D.
kl. 13: i Margaretagården, G S, A L,
Himlaliv.
kl. 14.30: i S:t Göran, J-E K, G K, Mariehamns ungdomsorkester.
kl. 14.30: i S:t Mårtens, M P, A L, barnkören.
kl. 16.00: i S:t Görans, G S, G K, Anna
Randelin – oboe.
Midnattsmässa: kl. 23 i S:t Görans, G S,
A L, Julkören, Francine Eriksson, Lydia
Eriksson – cello.
25.12 Julotta: kl. 07 i S:t Görans, Maria
Widén, A L, Sofie Asplund – sång, Kjell
Frisk – klarinett.
Finsk julotta: kl. 08.30 i S:t Görans,
Sirkka Liisa Enqvist, A L, Kjell Frisk –
klarinett.
26.12 Högmässa: kl. 11 i S:t Görans, J-E
K, J D.
27.12 Högmässa: kl. 11 i S:t Görans, M
P, J D.
Välgörenhetskonsert ”Once upon a
december”: till förmån för Kyrkans
Utlandshjälps katastroffond kl. 19 i S:t
Görans, Matilda Koskinen – violin, Anna
Randelin – oboe, Evelina Koskinen – violin, Francine Eriksson – cello, Christoffer Pörn – gitarr. Programblad 10€.
01.01 Högmässa: kl. 11 i S:t Görans, J-E
K, J D.
03.01 Högmässa: kl. 11 i S:t Görans, G
S, G K.
Kyrktaxi mot beställning, tfn 19500.

SUND-VÅRDÖ

Söndag 20.12 kl. 13.00: Nattvardsmässa
på Tallgården, Sund. Juanita FagerholmUrch, Kati Juntunen.
Kl. 15.00: Nattvardsmässa på Strömsgården, Vårdö. Juanita Fagerholm-Urch,
Kati Juntunen.
Julafton 24.12 kl. 13.00: Julbön i Sunds
kyrka. Juanita Fagerholm-Urch, Kent
Eriksson, kören.
Kl. 15.00: Julbön i Vårdö kyrka. Juanita
Fagerholm-Urch, Kent Eriksson, julkören.
Kl. 23.00: Julnattsmässa i Sunds kyrka.
Ewert Gustafsson, Kent Eriksson.
Juldagen 25.12 kl. 07.00: Julotta i Vårdö
kyrka. Juanita Fagerholm-Urch, Maria
Sjölund, Kent Eriksson.
Annandag jul 26.12 kl. 13.00: De vackraste julsångerna på Tallgården, Sund.
Juanita Fagerholm-Urch, Kent Eriksson.
Söndag 27.12 kl. 13.00: De vackraste
julsångerna på Strömsgården, Vårdö. Juanita Fagerholm-Urch, Kent Eriksson.
Nyårsafton 31.12 kl. 18.00: Nyårsjubel i
Sunds kyrka. Juanita Fagerholm-Urch,
Benita Muukkonen. Lars Lindkvist
tvärflöjt, Tommy Wallster cittra, Barbro
Wendt nyckelharpa.
Nyårsdagen 1.1 kl. 11.00: Högmässa i
Vårdö kyrka. Juanita Fagerholm-Urch,
Kent Eriksson.
Söndag 3.1 kl. 11.00: Högmässa i Sunds
kyrka. Juanita Fagerholm-Urch, Kent
Eriksson.
http://sund-vardoforsamling.fi/

NÄRPES PROSTERI
KORSNÄS

Sö 20/12 11.00: Gudstjänst i Kyrkan, Guy
Kronqvist, Heidi Blomqvist.
Sö 20/12 18.00: Julkonsert i Kyrkan, arr.
Lions Club Korsnäs. Se skild annonsering.
On 23/12 15.00: Julandakt i Bukettens
matsal, Guy Kronqvist, Deseré Granholm
och Ebba Carling.
To 24/12 10.30: Julbön i Annahemmet och
11.00 i Lärknäs åldringshem.
To 24/12 14.30: Julbön i Kyrkan, Guy
Kronqvist, Deseré och Jan-Ola Granholm.
Sångprogram.
Fre 25/12 8.00: Julotta i Kyrkan, Guy
Kronqvist, Deseré Granholm, Kyrkokören.
Efteråt julkaffe i Församlingshemmet.
Lö 26/12 11.00: Julannandagsgudstjänst
i Molpe bykyrka, Guy Kronqvist, Deseré
Granholm. Predikan: Rune Fant
Sö 27/12 18.00: Julsångsmässa i Kyrkan.
Efteråt kaffe och julfest i Församlingshemmet.
Fre 1/1 18.00: Nyårsmässa i Kyrkan, Guy
Kronqvist.
Sö 3/1 11.00: Gudstjänst i Kyrkan, Guy
Kronqvist.
On 6/1 11.00: Trettondagsgudstjänst i
Taklax bönehus, Guy Kronqvist, Deseré
Granholm.

KRISTINESTAD

kristinestadssvenskaforsamling.fi
De vackraste julsångerna: lö 19.12 kl 18 i
Sideby, Lövdahl, Nilsson, Glädjedropparna,
servering. För skjuts ring 0400-763325
”PassionsFrukt”: lö 19.12 kl 20 samling för
unga vuxna i Magasinet, Norrback
Gudstjänst: sö 20.12 kl 10 i L:fjärd, Norrback, Nilsson
De vackraste julsångerna: sö 20.12 kl 19 i
K:stads kyrka, K:stads dam-, mans- och
kyrkokör, Julia Grannas och Elouise Englund, Norrback, Nilsson, servering
Julafton: to 24.12 kl 13 julbön i K:stad,
Lövdahl, Nilsson, sång Julia Lövdahl. Kl 15
julbön i L:fjärds kyrka, Saarinen, Martikainen, kyrkokören. Kl 16 julbön i Sideby,
Norrback, Nilsson, sång Daniel Norrback.
Juldagen: fr 25.12 kl 6 julotta i Sideby, Lövdahl, Nilsson. Kl 7 julotta i L:fjärds kyrka,
Saarinen, Martikainen, L:fjärds dam-,
mans- och kyrkokör. Kl 8 julotta i K.stad,
Norrback, Nilsson, sång av Daniel Norrback, kyrkokören
Julannandag: lö 26.12 kl 10 Gudstjänst
i Dagsmark bönehus, Saarinen, Martikainen. Kl 18 julkväll i K:stads kyrka med
jultablå, internationella inslag, Norrback,
Nilsson m.fl, servering
Högmässa: sö 27.12 kl 12 i K:stad, Norrback, Nilsson
Församlingens julfest: sö 27.12 kl 18 i
L:fjärds förs.hem, Lövdahl, Martikainen,
kyrkokören, församlingens orkester
Nyårsdagen: fr 1.1 kl 10 Gudstjänst i L:fjärd,
Norrback, Martikainen. Kl 12 gudstjänst i

K:stad, Norrback, Nilsson
”PassionsFrukt”: lö 2.1 kl 20 samling för
unga vuxna i Magasinet, Norrback
Högmässa: sö 3.1 kl 10 i Sideby, Saarinen,
Martikainen
Gudstjänst: sö 3.1 kl 12 i K.stad, Saarinen,
Nilsson
Fridfull Jul och Välsignat Nytt År 2016
önskas er alla

kyrkan, Snellman o Nordqvist-Källström.
Julfest: med Kyrkans Ungdom 2.1 kl 18 i
församl.hemmet, Berg o Nordqvist-Källström. Bengt-Erik Rönn: Reseminnen från
Nicaragua. Sång o. musik: pensionärskören, Julia o Henrik Järveläinen. Servering.
Högmässa: 3.1 kl 10 i kyrkan, Berg och
Westerlund.

NÄRPES

Julandakt: to 17.12 kl.13.30 på Funisgården,
Lundström, Andrén, Pensionärskören
Högmässa: sö 20.12 kl.10, Lundström,
Andrén
De vackraste julsångerna: sö 20.12 kl.18,
Lundström, församlingens alla körer o
ensemblen Stråkdraget, Kvevlax sångkör,
dir. R. Andrén, Simon Granlund o Svante
Nylund
Matutdelning: må 21.12 kl.10 i ds
Julbön: to 24.12 kl.15, Lundström, Andrén,
Kyrkokören
Julotta: fr 25.12 kl.8, Lindblom, Andrén,
Kyrkokören
Sånggudstjänst: lö 26.12 kl.18 i fh, Lundström, Lithén, servering
Kvällsgudstjänst: sö 27.12 kl.18, Lundström, Lithén
Matutdelning: må 28.12 kl.10 i ds
Bön för bygden: må 28.12 kl.19 i Krubban
Nyårsbön: to 31.12 kl.18 i Elim, Ekumeniska
kören, Andrén, Lithén
Gudstjänst: fr 1.1 kl.10, Lundström, Andrén
Gudstjänst: sö 3.1 kl.10, Lundström,
Vidjeskog
De vackraste julsångerna: on 6.1 kl.13 i
Köklot byagård
Trettondagscafé. Cafégudstjänst med
samvaro o servering: on 6.1 kl.18 i fh,
Lundström, Andrén, Stråkdraget. Arr. Församlingskretsen
Tack: God Jul och ett Välsignat Nytt År
2016 tillönskas förtroendevalda och frivilliga medarbetare i församlingen. Tack för
er insats under år 2015. Den är uppskattad
och värdefull.
Kvevlax församling, Anders Lundström,
khde

www.narpesforsamling.fi
Närpes
Lö 19.12 kl 15: Övning i kyrkan för ”De
vackraste julsångerna”.
Sö 20.12 kl 12: Gemensam högmässa i
Övermark kyrka.
Sö 20.12 kl 16 och 19: ”De vackraste julsångerna” i kyrkan, Ingvesgård, S.Lindén.
Julafton 24.12 kl 13: Julbön för alla, Lassus, S.Lindén.
Julafton 24.12 kl 23: Midnattsmässa Ingvesgård, S.Lindén.
Juldagen 25.12 kl 7: Julotta Sundqvist,
G.Lindén.
Ann.dag jul 26.12 kl 12: Gudstjänst i
Rangsby bykyrka, Ingvesgård, S.Lindén,
S:ta Maria förs.kör.
Ann.dag jul 26.12 kl 18: Kauneimmat
joululaulut kirkossa, S:ta Marian kuoro,
Mikaela Björklund, Lassus, S.Lindén. Joulukahvit seurakuntakodissa.
Sö 27.12 kl 12: Internationell gudstjänst
Ingvesgård, S.Lindén, Strömbäck.
On 30.12 kl 18: Midvinterdagar i Luthergården, Håkan Salo, S.Lindén, S:ta Maria
förs.kör.
To 31.12 kl 14: Midvinterdagar i Luthergården, L-E Björkstrand, J-E Nyholm.
Nyårsafton 31.12 kl 18: Nyårsbön Ingvesgård, S.Lindén, Laudate.
Nyårsdagen 1.1 kl 12: Gemensam högmässa i Övermark.
Sö 3.1 kl 12: Gemensam högmässa i
Pörtom.
Sö 3.1 kl 18: Nyårsgudstjänst i Töjby bykyrka, Markus Saarinen, Nådehjonen.
Sö 3.1 kl 18: De vackraste julsångerna
i nyårstid i Norrnäs bönehus, Laudate,
S.Lindén.
Övermark
Fr 18.12 kl 19: ”De vackraste julsångerna”
i kyrkan, Julkören, Familjekören, Emilia
Enlund sång, Emil Rosendahl gitarr, Jakobsson, Wikstedt.
Lö 19.12 kl 9: Skolgudstjänst Jakobsson,
Wikstedt.
Lö 19.12 kl 18: Julfest i Bodbacka bönehus, Jakobsson, Wikstedt.
Sö 20.12 kl 12: Gemensam högmässa
Jakobsson, Sundqvist, Wikstedt.
Sö 20.12 kl 18: Julfest i Frönäs bönehus,
Jakobsson, Wikstedt.
Julafton 24.12 kl 14: Julbön Jakobsson,
Wikstedt.
Juldagen 25.12 kl 8: Julotta Jakobsson,
Wikstedt.
Ann.dag jul 26.12 kl 10: Högmässa Jakobsson, Wikstedt.
Nyårsdagen 1.1 kl 12: Gemensam högmässa Sundqvist, G.Lindén.
Sö 3.1 kl 12: Gemensam högmässa i
Pörtom.
Pörtom
To 17.12 kl 19: Övning i kyrkan för ”De
vackraste julsångerna”.
Lö 19.12 kl 18: ”De vackraste julsångerna”
i kyrkan, allsång, Pörtomkören, miniorer
och kompgrupp, G o S.Lindén.
Sö 20.12 kl 12: Gemensam högmässa i
Övermark kyrka.
Julafton 24.12 kl 15: Julbön Sundqvist,
G.Lindén.
Juldagen 25.12 kl 9: Julotta Sundqvist,
G.Lindén, Fyra Basar.
Ann.dag jul 26.12 kl. 18: Julfest i förs.hemmet, gästtalare: Jan-Erik Sandström, Seniorsång, Sundqvist, G.Lindén. Servering.
Sö 27.12 kl 18: Finsk högmässa Ingvesgård, S.Lindén, S:ta Marian kuoro.
Nyårsdagen 1.1 kl 12: Gemensam högmässa i Övermark.
Sö 3.1 kl 12: Gemensam högmässa Sundqvist, G.Lindén.

KORSHOLMS PROSTERI
BERGÖ

Sö 20.12 kl 14: IV Advent: Högmässa,
Björklund, Erica Nygård.
To 24.12 kl 15: Julafton: Hela familjens
julbön i kyrkan, Englund, Erica Nygård.
Fr 25.12 kl 8: Juldagen: Julotta, Englund,
Brunell, kyrkokören
Lö 26.12 kl 14: Stefanidagen (Annandag
jul): Gudstjänst, Englund, Brunell
Sö 27.12 kl 14: Aposteln Johannes dag
(Tredjedag jul): Gudstjänst, Englund,
Brunell
Fr 01.01 kl 14: Nyårsdagen: Gudstjänst,
Englund, Brunell
Sö 03.01 kl 14: 2 Söndagen efter jul:
Gudstjänst, Englund, Brunell

KORSHOLM

Högmässa: sö 20.12 kl 10 i kyrkan, Snellman o Nordqvist-Källström.
De vackraste julsångerna: sö 20.12 kl 16 o.
19 i kyrkan med församlingens körer och
orkestrar, den tidigare riktar sig till barnfamiljer. Nordqvist-Källström, Westerlund
o Snellman.
Familjens julbön: julafton kl 13 i Smedsby
förs.gård, Kuni o Nordqvist-Källström.
Violinmusik av Ada Kuni.
Julbön: julafton kl 16 i kyrkan, Berg och R
Holmgård, S Westerlund solosång.
Julotta: juldagen kl 8 i kyrkan, Snellman,
Westerlund, Nordqvist-Källström o kyrkokören.
Juldagskvällens konsert: kl 21 i kyrkan,
Kammarkören Psallite, Niklas Buss gitarr,
dir. S Westerlund.
Julgudstjänst: annandag jul kl 10 i Toby
byagård, Berg o Nordqvist-Källström.
Servering.
Julgudstjänst: annandag jul kl 12 i Smedsby
förs.gård, Berg o Nordqvist-Källström.
Julfest: annandag jul kl 14 i Iskmo Bönehus, andakt Berg.
Högmässa: 27.12 kl 10 i kyrkan, Kuni och
Westerlund.
Högmässa: nyårsdagen kl 12 (OBS tiden!) i

KVEVLAX

MALAX

Julkyrka: för Övermalax och Kolina skolor
fre 18.12 kl 9 i FH.
De vackraste julsångerna: lö 19.12 kl 18 i
kyrkan. Kyrkokören, Trallarna. Kyrktaxi.
Tornberg, Brunell, Lax.
Högmässa: sö 20.12 kl 10 i kyrkan. Lit.
Tornberg, pred. Camilla Brunell, kantor
Katri Lax.
Kauneimmat Joululaulut: sö 20.12 kl 18
i kyrkan. Trallarna. Kyrktaxi. Tornberg,
Brunell, Lax.
Bön för alla: julfest sö 20.12 kl 15 i prästgården.
Ungdomarnas Julavslutningsmässa: må
21.12 kl 19 i kyrkan. Nylén, Flygar, Norrback. Svante Sjöholm kantor.
Julbön: to 24.12 kl 13 på Malax Åldringshem. Norrback, Brunell.
Julbön: to 24.12 kl 15 i kyrkan. Norrback,
Brunell.
Julotta: fre 25.12 kl 8 i kyrkan. Kyrkokören.
Norrback, Brunell.
Finsk Julotta: fre 25.12 kl 10 i kyrkan. Norrback, Brunell.
Gudstjänst: lö 26.12 kl 10 i FH. Kyrkkaffe.
Norrback, Brunell.
Gudstjänst: sö 27.12 kl 10 i KH. Norrback,
Brunell.
Nyårsbön: to 31.12 kl 18 i kyrkan. Norrback, Lax.
Högmässa: fre 1.1 kl 10 i kyrkan. Kyrktaxi.
Norrback, Lax.
Gudstjänst: sö 3.1 kl 10 i KH. Norrback, Lax.
Ekumenisk bön: ti 5.1 kl 18 i KH.
Alla Hushåll tillönskas en Fridfull Julhelg
och ett Välsignelserikt Nytt År!

PETALAX

Högmässa: sö 20 12 kl 11 Björklund, Nygård
Julbön: to 24 12 kl 15 Björklund, Brunell,
kyrkokören, taxi
Julotta: fr 25 12 kl 6 Björklund, Brunell, taxi
Gudstjänst: lö 26 12 kl 11 Björklund, Brunell, Kontakten
Gudstjänst: sö 27 12 kl 11 Björklund, Brunell
Gudstjänst: Nyårsdagen 1 1 kl 11 Björklund,
Brunell
Gudstjänst: sö 3 1 kl 11 Björklund, Brunell
OBS! Pastorskansliet är stängt vecka 52

MARKNAD
ÖNSKAS HYRA
Ung, skötsam kvinna önskar
hyra etta i Helsingfors fr.o.m.
januari. Jag är rökfri, och har
en liten, allergifri, tyst hund.
tel: 050 405 1364
Önskas hyra litet krypin i
Borgå.Max450€
Tel.0505248662/Johnny
Skötsam, glad, icke- rökande
kvinna (32) söker en liten
lägenhet i Åbo. Tel: 040 070
7117 God Jul!
Kvinnlig lektor vid
Beteendevetenskapliga
fakulteten/H:fors univ. önskar
hyra ett rum som
underhyresgäst för tiden från
feb/mar 2016 till dec 2017 för
ung. 5-6 mån per år, ca. 3
mån 1.halvåret och ca. 3 mån
det 2. Inte nödvändigtvis i ett
sträck. Seija 040 5074967,
seija.
karppinen@helsinki.fi
Önskar hyra lägenhet i
centrala Åbo. 1:a eller 2:a.
Från och med Januari
040-8440675/Hannes
Veterinärstuderande i
slutskedet av studierna söker
förmånlig lägenhet i södra
Helsingfors. Också möblerade
beaktas. Rökfri, inga husdjur.
Tel: 044-0355000/Henrik
Universitetslärare önskar hyra
möblerad lägenhet i Åbo
25.1-11.3.2016 pga stambyte.
Tel: 0400-827158/Lotta
En pålitlig och rökfri kvinnlig
universitetsstuderande
önskar hyra etta i Helsingfors
innerstad. Drömmen är
Munksnäs/Tölö. 0504926452
eller karolina.saarenpaa@
helsinki.fi

UTHYRES
Etta 24m2 i Alphyddan, Hfrs.
Nytt kök o. badrum,
tvättmaskin. Balkong, källare.
Utmärkta kommunikationer.
Hyra 680 e inkl vatten.
Tfn 050-5359456

DIVERSE
Mamma till en fånge?
Vi är 2 socionomstuderande
som gör vårt lärdomsprov om
mammor som har/haft sitt
vuxna barn i fängelse. Vill du
delta i en intervju eller ha mer
information -> ta kontakt: på
e-post: nicolina.holm@novia.fi,
eller ring: 050 592 1402 (Tilda).

REPLOT

Högmässa: Replot sö kl. 10. Kaski, Wargh.
Högmässa: Björkö sö kl. 12:30. Kaski,
Wargh.
Julafton, Julbön Kring krubban: Replot kl.
13. Kaski, Wargh, sång av Emilia och Sofie.
Julafton, Julbön Kring krubban: Björkö kl.
14:30. Kaski, Wargh, sång av Lisa Lähdesmäki.
Juldagen, Julotta: Replot kl. 7. Kaski,
Wargh.
Juldagen, Julotta: Björkö kl. 9. Kaski,
Wargh.
Annandag jul, Byagudstjänst: Södra Vallgrund UF kl. 13. Lindblom, Wargh.
Gudstjänst: Replot sö 27.12 kl. 10. Lindblom, Wargh.
Nyårsdagen, Gudstjänst: Replot kl. 18.
Kaski, Wargh.
Högmässa: Replot sö 3.1 kl. 10. Kaski,
Wargh.

SOLF

Solf skolas julandakt: fred. kl. 8.45 i
kyrkan.
Konsert: fred. kl. 19 i kyrkan, Wasa
sångargille.
Gudstjänst: sö kl. 10, Rune Lindblom,
Karolin Wargh.
De vackraste julsångerna: sö kl. 19, Helsingbykören, Solf blåsorkester, Michael
Wargh, solosång, Karolin Wargh, Rune
Lindblom, Gun-Lis Landgärds.
Barnens julbön: julafton kl. 12 i kyrkan.
En kort och åskådlig julbön för barnfamiljer och andra. Barnkören.
Julbön: julafton kl. 15, Ann-Mari AudasWillman, Karolin Wargh, Ylva Ekblad,
Ronnie Karlsson, Solf stråkorkester.
Julotta: juldagen kl. 8 (obs. klockslaget),
Audas-Willman, Wargh, Steve Johnson,
trumpet.
Gudstjänst: annandag jul kl. 18 i förs.
hemmet, Audas-Willman, Karolin och

PÅ GÅNG
IULA TIJDSONGER ÅR MDCXCV
med sånger och musik som framförs av Sofia Lindroos, sång och
instrument, kören Pro Christo, Luut
Klaver, orgel och körledning, och er
själva. Kristuskyrkan, Apollogatan 5,
den 20 december A.D. 2015 kl 16.00.
Kyrkstallet vid Lemlands kyrka
invigs söndagen den 20 december
efter familjegudstjänsten, som är
kl.11. Det blir servering, hästskjuts
och trevlig samvaro på kyrkbacken.
Jubilates julkonsert söndag 20.12.
kl.16.00 i Tyska kyrkan (Berhardsgatan 4) Biljetter säljs vid dörren:
20€ (vuxna & pensionärer) 10€
(studerande). Barn under 12 år,
gratis inträde.
Prepkurs inför äktenskap. För
nyvigda och par i vigseltankar
ordnas Prepkurs inför äktenskap
8-10.1 2016 på Merilä lägergård
utanför Jakobstad. Kursen är en fin
förlovningspresent eller julklapp till
unga par! För mera info se www.
pedersoreforsamling.fi, anmäl före
30.12 till lena.sandberg@evl.fi

20 INSIDAN
Michael Wargh, koralkören, kör för alla.
Glögg och pepparkakor.
Högmässa: sö 27.12 kl. 10, AudasWillman, Wargh.
Gudstjänst: nyårsdagen kl. 10, Emma
Audas, Wargh.
Högmässa: sö 3.1 kl. 10, Rune Lindblom,
Wargh.

VASA

TREFALDIGHETSKYRKAN
Högmässa: sö kl 13 Sandin, Monica
Heikius
International Christmas Prayer: 23.12 kl
18 Rivera, Nord, Ristolainen.
Kring Krubban: julafton kl 13 Jern, Monica
Heikius, Sångklubben, Juniororkestern,
dir. Christer Bergstén.
Julbön: julafton kl 16.30 Tor-Erik Store,
Johan Sten, Monica Heikius, Trefaldighetskyrkans kör.
Julbön: julafton kl 15 i Uppståndelsekapellet, Hänninen, Kajsa Dahlbäck, Mikael
Pennanen-Dahlbäck.
TV-o radiosänd julotta: juldagen kl 8 Forslund, Nord, Andersson, Monica Heikius,
Trefaldighetskyrkans kör, Brändö kyrkokör, Sundomkören, Ungdomsorkestern.
Församlingen bör vara på plats kl 7.45.
Direktsänds i Yle Fem o Radio Vega.
Gudstjänst: annandag jul kl 13 Store,
Vidjeskog.
Högmässa: sö 27.12 kl 13 Jern, Erica
Nygård.
Ekumenisk nyårsbön: nyårsafton kl 18
Nord, Geir o Hildegunn Sodal, Kristoffer
Streng, Pastores Minores.
Gudstjänst: nyårsdagen 1.1 kl 13 Sandin,
Kristoffer Streng.
Högmässa: sö 3.1 kl 13 Forslund, Monica
Heikius.
Högmässa med missionstema: trettondagen 6.1 kl 13 Store, Monica Heikius,
Martin Sandberg, Trefaldighetskyrkans
kör. Kyrkkaffe.
BRÄNDÖ KYRKA
Festival of Nine Lessons and Carols: su
20.12 at 1 pm Gina Rivera, David Oliver.
Julbön: julafton kl 15 Store, Andersson,
Brändö kyrkokör.
Ephiphany Service: 6.1 at 1 pm David
Oliver.
DRAGNÄSBÄCKS KYRKA
De vackraste julsångerna: sö 20.12 kl 18
Odd-Fellow-kören, dir. Per-Håkan Jansson, Andersson. Andakt Nord.
Julbön: julafton kl 17 Jern, Andersson,
Juliana Andersson, solosång.
Årsfest: trettondagen 6.1 kl 17 Jern, Christina Östman Rolandsson, Monica Heikius,
sångprogram. Servering.
SUNDOM KYRKA
De vackraste julsångerna: sö 20.12 kl 18
Sundomkören, dir. Monica Heikius, Store,
Catarina Olin.
Kring Krubban: julafton kl 15 Lindblom,
Monica Heikius, Aurora Heikius, solosång.
Högmässa med missionstema: trettondagen 6.1 kl 10 Lindblom, Andersson,
Sandberg, sångprogram. Kyrkkaffe.

PEDERSÖRE PROSTERI
ESSE

Fr 18.12 kl 20: Ungdomssamling i Fyren,
Björkman.
Lö 19.12 kl 19: De Vackraste Julsångerna i
kyrkan, Granlund, Ravall, Cederberg. Sång
av Alva Vik och församlingskören.
Sö 20.12 kl 10: Högmässa i kyrkan, Granlund, Ravall, GloriEss. Textläsare: Maria
Forsblom, dörrvärdar: konfirmandgrupp 6.
-kl 14: Sångstund med andakt i Punsar
bönehus.
Ti 22.12 kl 18: Genomgång inför Barnens
julbön i kyrkan.
On 23.12 kl 18: Ungdomarnas uppesittarkväll i Fyren.
Julafton 24.12 kl 12: Barnens julbön i kyrkan, Granlund, Ravall, änglakör, m.fl.
-kl 14: Julbön i kyrkan, Granlund, Ravall.
Sång Lina Forsblom, acc. David Forsblom.
Deklamation Lisbeth Zittra. Textläsare:
Gerd Granlund, dörrvärdar SlätkullaFors-Gers.
Juldagen 25.12 kl 8: Julotta i kyrkan, Granlund, Ravall, sång av församlingskören.
Textläsare: Christel Gunell, dörrvärdar
Överesse.
Annandag Jul kl 12: Gudstjänst med De
Vackraste Julsångerna i Bäckby skola.
Tomas Portin, Ravall, sångprogram. Textläsare: Riitta Sandbacka. Servering.
-kl 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Sö 27.12 kl 10: Gudstjänst med De Vackraste Julsångerna i Signegården. Lars-Erik
Björkstrand, Ravall. Sång av Björkstrand
och Ravall. Textläsare: Mary Sjö. Servering.
-kl 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Nyårsdagen 1.1 kl 10: Gudstjänst i kyrkan,
Albert Häggblom, Ravall, sång av Forsblommorna. Textläsare: Kristina Granstedt-Ketola, dörrvärdar: Ytteresse nedre.
-kl 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Sö 3.1 kl 10: Gudstjänst i kyrkan, Jan-Erik
Sandström, Ravall. Sång Christel Nyman.
Textläsare: Ritva Kronqvist, dörrvärdar:
Ytteresse övre.
-kl 14: Sammankomst i Punsar bönehus.

JAKOBSTAD

Lö 18: ”De vackraste julsångerna” i kyrkan, Borgmästars, Johansson, piano Matilda Wikström, Chorus Novus, Krokfors.
Sö 12: Gudstjänst i kyrkan, Turpeinen,
Borgmästars, sång Cecilia Åminne.
14: Julbön på Ahlbäckhemmet, Krokfors,
Borgmästars.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus,
Olavi Forsbacka.
15: Tvåspråkig julandakt för hela familjen i
kyrkan. Vi sjunger på svenska och finska.
Krokfors, Lotta Endtbacka, Veera Konttila.
17: Fokus julfest i FC. Gröt, kakknytkalas.
Björk, ungdomsbandet ”Join Us”.
JULAFTON 9: Julbön på Mariahemmet,
Salo, Johansson.
14: Barnens julbön i Pedersöre kyrka,
Salo, Borgmästars, Tallgren, Barnkören,
dir. Ann-Christin Storrank.
17.30: Julbön i kyrkan, Åstrand.
18.30: Gemensam jul i FC. Program med
julgröt, Åstrand m.fl.
23: Musik i julnatten i Pedersöre kyrka,
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Cantate, Gloriakören, Adorate, Nils-Oscar
Frantz, Borgmästars, Salo.
JULDAGEN 8: Julotta i Pedersöre
kyrka, pred. Stefan Erikson, lit. Krokfors,
Sandstedt-Granvik. Jakobstads sv och
Pedersöre församlingars kyrkokörer.
Gemensam gudstjänst med Jakobstads
svenska och Pedersöre församling.
ANNANDAG JUL 12: Gudstjänst med ”De
vackraste julsångerna” i kyrkan, Turpeinen, Borgmästars.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus,
Martti Vähäkangas.
Sö (27.12) 12: Högmässa i kyrkan, Krokfors, Salo, Frantz.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus,
Stefan Snellman.
NYÅRSAFTON 18: Ekumenisk tvåspråkig
nyårsbön på torget. Fackeltåg från kyrkan
kl. 17.45.
NYÅRSDAGEN 12: Högmässa i kyrkan,
predikant Hans Häggblom, lit. Salo,
Borgmästars, Chorus Novus. Gemensam
högmässa med Jakobstads svenska och
Pedersöre församling.
Sö (3.1) 12: Gudstjänst i kyrkan, Turpeinen, Borgmästars, Jakobstads damkör.
15: Sammankomst i Skutnäs bönehus.
17: Fokus i FC, Ralf Salo.
Må (4.1): Församlingskansli och diakonikansli stängt.
Skolgudstjänst lågstadieskolorna: fr
18.12 kl 9.00, Ventin, Ellfolk-Lasén
De vackraste julsångerna: lö 19.12 kl
18.00 Ventin, Ellfolk-Lasén, Barnkören
SLEFs julfest: sö 20.12 kl 13.00 Albert
Häggblom medv
Finsk sånggudstjänst: sö 20.12 kl 16.00,
Ventin, Ellfolk-Lasén, sång Ola Känsälä.
Kyrkkaffe i lilla salen
Kvällsmässa med ungdomar: sö 20.12 kl
19.00, Ventin, Ellfolk-Lasén.
Barnens julbön: julafton 24.12 kl 12.00
Maja Sandbäck, Ellfolk-Lasén
Julbön: julafton 24.12 kl 14.00 Ventin,
Ellfolk-Lasén, Robert Näse, baryton.
Julotta: juldagen 25.12 kl 8.00, Ventin,
Ellfolk-Lasén, Projektkör
Annandagens sånggudstjänst: 26.12 kl
19.00 Ventin, Ellfolk-Lasén, ”Julnattsgänget”, Almost Aglepta
Högmässa: sö 27.12 kl 10.00 i Söderby
bönehus, Ventin, Ellfolk-Lasén
Klockringning, nyårsbön: nyårsafton
31.12 kl 24.00 vid klockstapeln
Kvällsmässa: nyårsdagen 1.1 kl 18.00
Ventin, Anna-Carin Lindbäck-Haals
Gudstjänst: sö 3.1 kl 10.00 Niklas Wallis,
Sonja Smedjebacka

by Manskör o Finlandia Order of Runeberg
Sö 20.12 kl 19 De vackraste julsångerna:
kyrkan, kyrkokören, Erik Nygård violin
Julafton kl 15 Familjens julbön: Sandvik,
Ellinor Haglund
-kl 17 Julbön: Edman, Simon Häger
Juldagen kl 8 Julotta: Edman, kyrkokören
-klo 9.30 Joulukirkko: Edman, kirkkokuoro
Lö 26.12 kl 18 Julfest: fh, servering
Sö 27.12 kl 18 Kvällsgudstjänst: fh, Sandvik, Åsa Forsbacka
31.12: Kyrkoherdeämbetet stängt
Nyårsdagen kl 18 Kvällsmässa: kyrkan,
Sandvik, Ringwall, Markbyflickorna
Söndag 3.1 kl 10 Gudstjänst: Edman,
Ringwall
Ti 5.1 kl 18 Trettondagssamling: fh, Leon
Jansson, Trinity Choir, Birgittakören m.fl,
barnprogram, salt o sött (KU)
MUNSALA
Sö 20.12 kl 14 Julfest: Pensala bönehus,
Edman, Ringwall, barnen, duett- o strängbandssång
-kl 18.30 Lovsång o förbön: fh, gäst Leon
Jansson, servering
Julafton kl 13 Familjejulbön: Sundstén,
Forsman, C Vesterqvist
- kl 23.30 Julnattsbön: kyrkan, Sundstén,
Forsman, Vesterqvist, projektkören
Lö 26.12 kl 10 Gudstjänst: Pensala bönehus; Sundstén, Sten
Sö 27.12 kl 18 De vackraste julsångerna:
kyrkan, Sundstén, Yngve Svarvar, projektkören
-kl 19 Kapellförsamlingens julfest: fh,
julgröt, kaffe o program
To 31.12 kl 23.30 Nyårsbön: kyrkan, Sundstén, Svarvar
JEPPO
Fr 18.12 kl 19 Julkonsert: kyrkan, Frida Andersson, Nina Lassander o Roland Junell
Sö 20.12 kl 15 Julkonsert med de vackraste julsångerna; kyrkan, Jeppo Ungdomsorkester, Östman, Lönnqvist
-kl 16.30 Grötfest med Röda Korset: fh,
Nykarlebys Lucia o tärnor deltar
Må 21.12 kl 18.30 Julmys: Loftet, för
Jeppo- o Munsalaungdomar
Julafton kl 15 Julbön: Östman, Lönnqvist,
sång av ungdomar
Juldagen kl 8 Julotta: Östman, Lönnqvist,
kyrkokören
-kl 10 Joulukirkko: Östman, Lönnqvist,
lauluohjelma
Sö 27.12 kl 14 Julfest: bönehuset, Östman,
Boris Sandberg, gitarrgruppen SALEM
Nyårsdagen kl 12 Högmässa: Östman,
Lönnqvist
Sö 3.1 kl 18 Kvällsgudstjänst: fh, Östman,
Lönnqvist, servering

LARSMO

PEDERSÖRE

KRONOBY

To 17.12 kl. 18 Karagruppens julfest: i
församlingshemmet, Sjöblom.
Fre 18.12 kl. 19 Ungdomarnas julfest: i
Xodus, program av hjälpledare, nattvardsgång, Sjöblom.
Lau 19.12 klo. 19 Kauneimmat joululaulut: seurakuntakodissa, kirkkokuoro,
Wiklund, Hannes Uunila, Christine Björkskog, hartaus Sjöblom. Kirkkokahvit.
Sö 20.12 kl. 10 Högmässa: Lassila,
Wiklund, sång Mathias Svenfelt. Kyrkvärd: Björn, Björnvik, Långstranden,
Kalvholmen.
Julafton kl. 13 Barnens julbön: med
jultablå, Lassila, Wiklund, hjälpledarna,
Septimen.
- kl. 15 Julbön: Lassila, Wiklund, sång
Victoria Asplund. Kyrkvärd: Bosund
gårdsnummer.
- Juldagen kl. 8.00 Julotta: Sjöblom,
Wiklund, kyrkokören. Kyrkvärd: Finholm.
Annandag jul kl. 10 Högmässa: Sjöblom,
Nina Enkvist. Kyrkvärd: Kaptens södra.
- kl. 14 Nattvard: vid Sandlunden, Sjöblom, Enkvist.
Sö 27.12 kl. 18 (Obs tiden) Kvällsgudstjänst: predikant Tomas Gäddnäs,
Sjöblom, Enkvist, sång Anette och Linda
Gäddnäs. Kyrkkaffe. Kyrkvärd: Kaptens
norra.
Nyårsdagen 2016 kl. 18 (Obs tiden)
Kvällshögmässa: Sjöblom, Wiklund,
sång Mats Löf. Kyrkvärd: Murmästar.
Sö 3.1 kl. 10 Gudstjänst: Lassila, Wiklund, musik Michael Ford. Kyrkvärd:
Furuholmen.

NEDERVETIL

Lågstadiets julandakt: fr 18.12 kl. 9.15 i
kyrkan, Store, Smedjebacka och sång av
skolelever.
Andakt med HHN och De Vackraste
Julsångerna: fr 18.12 kl. 13.00 i pensionärshemmet, Store, Smedjebacka och
Dalhem.
Gudstjänst: sö 20.12 kl. 10.00, Junell,
Smedjebacka.
KU:s julkonsert: sö 20.12 kl. 19.00 i kyrkan,
Kyrkokören, KU:s blåsorkester, Nedervetil
damkör, Dragspelsorkestern, ÖT:s lucia,
Elin Bergdal, altarandakt.
Julbön med tablå: to 24.12 kl. 14.00 i kyrkan, Store, Smedjebacka.
Julotta: fr 25.12 kl. 8.00, Store, Smedjebacka och Kyrkokören.
Finsk gudstjänst med De Vackraste
Julsångerna: lö 26.12 kl. 10.00, Store,
Smedjebacka.
Gudstjänst: sö 27.12 kl. 10.00 Store,
Smedjebacka, Kyrkokören och Blåskvartetten. Radiering.
Kvällsgudstjänst: fr 1.1 kl. 18.00 i fh, Store,
Smedjebacka, Kyrkokören och Pensionärskören. Efteråt servering och församlingens och KU:s julfest.
Gudstjänst och De Vackraste Julsångerna:
sö 3.1 kl. 13.00 i Norrby byagård, Store,
Smedjebacka och Dragspelsorkestern.
Använd gärna den nya parkeringsplatsen.
För tryggheten, undvik att parkera längs
vägen.
Pastorskansliet stängt: 29-30.12, vid behov kontakta kyrkoherden.
Besök gärna vår nya hemsida: www.nedervetilsforsamling.fi

NYKARLEBY

NYKARLEBY
Fr 18.12 kl 19 Julkonsert: kyrkan, ungdomskören Trinity Choir
Lö 19.12 kl 18 Julkonsert: kyrkan, Nykarle-

församling
- 16 Julbön, St Olofskören, lit. Erikson,
pred. Häggblom, Sandstedt-Granvik, D.
Häggblom
- 23 Musik i julnatten, Jakobstads svenska församling
Juldagen: kl 8 Julotta i kyrkan, Jakobstads
sv. och Pedersöre församling tillsammans, Kyrkokörerna, lit. J. Krokfors, pred.
Erikson, Sandstedt-Granvik, D. Häggblom
Annandag jul: kl 11 Julgudstjänst i Lepplax
bykyrka, sångprogram, servering (Obs
ingen gudstjänst i kyrkan!)
Konserter:
- Sö 20.12 kl 15 Julkonsert med kören Bel
Canto i kyrkan, programblad
- Sö 3.1 kl 20 Kyrkokonsert med Ratatosk
i kyrkan, andakt Erikson
Forsby bykyrkas julfest: Ti 29.12 kl 19
Forsby sångkör, Kristian Nyman
För ungdomar:
- Fr 18.12 kl 20 Julfest i Kyrkhemmet i
Bennäs
- Fr 1.1 kl 20 Nyårsfest i Lyjo i Purmo
Sammankomster:
- Sö 20.12 kl 15 i Flynängens bönehus,
julens sånger, Torvald Hjulfors
- Sö 20.12 kl 17 Pensionärernas julfest i
Flynängens bönehus, Staffan Snellman
- Lö 26.12 kl 15 i Flynängens bönehus,
Rune Östman, tolkning
- Sö 27.12 kl 15 i Flynängens bönehus,
Kristian Gäddnäs
- Sö 27.12 kl 18 i Kyrkostrands församlingshem
Nyårsafton:
- 20 Nyårsbön med nattvard i kyrkan,
Erikson, D. Häggblom
- 21 Nyårsvaka i Kyrkostrands församlingshem, servering, frågesport, Bo Östman, Frank Berger, Kurt Cederberg
Nyårsdagen: kl 12 Högmässa med nattvard i Jakobstads kyrka, Pedersöre och
Jakobstads sv. församling tillsammans, lit.
B. Salo, pred. Häggblom, L. Borgmästars,
sånggrupp
Nyårsbön: Lö 2.1 kl 18 i Kyrkhemmet i
Bennäs, Erikson, Sandstedt-Granvik,
servering
Församlingskansliet stängt: Må 4.1 Bråd-

skande ärenden kontakta kyrkoherden
tfn 040-3100441
Missionsstugan: Tack till alla medarbetare
och kunder! Må 28.12 kl 10-19 Långöppet

PURMO

Sö 20.12 kl 10: Gudstjänst i kyrkan, Albert
Häggblom, Granvik.
-kl 14: Byajulfest i Åvist bykyrka, Portin.
Julafton 24.12 kl 14: Julbön i kyrkan, Portin,
Johansson. Sång av kvartett.
Juldagen 25.12 kl 8: Julotta i kyrkan, Portin,
Johansson. Projektkören, dir. Granvik.
Annandag jul 26.12 kl 19.30: Gudstjänst
med De vackraste julsångerna i kyrkan,
Portin, Johansson, sång Cecilia Lasén.
Sö 27.12 kl 14: Gudstjänst i Lostugan,
Portin, Johansson. Servering.
To 31.12 kl 14: Andakt i Purmohemmet,
Portin, Johansson.
-kl 20: Nyårsvaka med knytkalas i Prästgården.
Nyårsdagen kl 12: Högmässa i kyrkan,
Portin, Johansson.
-kl 20: LYJO-kväll för ungdomarna, Lassila.
Missionsdagar i Åvist: 3-6.1.2016. Alla
samlingar hålls i Åvist bykyrka.
Sö 3.1 kl 19: Gudstjänst, David Forsblom,
Portin, Johansson, projektkören.
Må 4.1 kl 19: Kvällsmöte, Albert Häggblom,
Kristian Nyman, sång Britt-Mari och GunHelen Andtfolk.
Ti 5.1 kl 19: Kvällsmöte, Albert Häggblom,
Samuel Erikson, sång av Emma Lönnqvist
och strängband, ledare Bengt Forsblom.
-kl 21: Ungdomsjatkot, Ingrid Jern.
Trettondagen 6.1 kl 10: Högmässa, JanErik Sandström, Portin, Johansson, sång
Heidi Storbacka.
-kl 13: Missionsmöte, Evans Orori, Brita
Jern, sång Heidi och Evans Orori.
-kl 15: Avslutningsmöte, Albert Häggblom,
Portin, sång Wörship.
To 7.1 kl 14: Andakt i Purmohemmet,
Kung, Johansson.
Församlingskansliet är stängt vecka 52.

TERJÄRV

Backebo, Fogelbo, Terjärv vårdcenter och
Ninnibo.
Julglögg: to 17.12 kl 18 för förtroendevalda
och frivilliga medarbetare, förs.h.
Skolgudstjänst: fr 18.12 kl 9, khden, kantorn. Sång av elever från Terjärv skola.
Barnens julandakt: i kyrkan fr 18.12 kl 10,
khden, kantorn.
Ungdomarnas julfest: fr 18.12 kl 19, förs.h.
Manskörens julkonsert: i kyrkan lö 19.12 kl
19, Simon Granlund och Mats Sågfors, solister; Göran Stenlund, piano. Programblad
15 €. Fritt inträde.
4 SÖ i advent 20.12 kl 10: Gudstjänst, khden, Sven-Olof Ray.
Ungdomarnas uppesittarkväll: hos Johanna och Baqer må 21.12 kl 19.30.
Julbön: to 24.12 Julafton kl 15, khden, kantorn, Gniders, Paulina Storbacka, Kristine
Hänninen, violin.
Julotta: fr 25.12 Juldagen kl 7, khden, kantorn, kyrkokören; Stig Dahlvik, trumpet.
Finsk julkyrka: fr 25.12 Juldagen kl 9, khden, kantorn, Mariat.
Gudstjänst: i Småbönders, Annandag jul lö
26.12 kl 10, A. Häggblom, kantorn.
Gudstjänst: i Kortjärvi bönehus, sö 27.12 kl
10, khden, kantorn.
De vackraste julsångerna: sö 27.12 kl 19
Barn- och kyrkokörerna; Kristoffer Streng,
sång; allsång; andakt, khden.
Nattvardsgudstjänst: to 31.12 nyårsafton,
khden, kantorn.
Nyårsdagens gudstjänst: i Hästbacka fr
1.1.2016 kl 18, khden, kantorn, Mampa.
Gudstjänst: sö 3.1 kl 10, khden, kantorn.
Gudstjänst: sö 3.1.kl 13 hos Börje Flöjt i
Kolam, khden, kantorn.
Högmässa: Trettondagen on 6.1 kl 10,
khden, kantorn.
Obs: Terjärv församlingshem stängt
30.12.2015 - 30.09.2016 pga grundrenovering.
Terjärv församling: önskar alla Fridfull julhelg och välsignat Nytt År!

FAMILJ

TO 17.12: från kl 13 besöker kyrkokören:

LEDIGA TJÄNSTER

Adventsandakt: Fr 18.12 kl 10.15 med
Dressinen i Kyrkhemmet i Bennäs, bysbor
välkomna, servering
Forsbykören: Fr 18.12 kl 19 övar i bykyrkan
Julböner:
- On 23.12 kl 14 i Pedersheim, kvartettsång
- On 23.12 kl 19.30 i Forsby bykyrka,
Forsby sångkör, Häggblom, SandstedtGranvik
Gudstjänster:
- Sö 20.12 kl 10 i kyrkan, violin Folke
Nylund, Erikson, D. Häggblom, textläsare
Markus Nylund, dörrvärdar Sandsund
- Sö 27.12 kl 10 med nattvard i kyrkan,
Häggblom, Sandstedt-Granvik, D. Häggblom, textläsare Catrine Gädda, dörrvärdar Sundby, efteråt glöggservering i
Pelargången
- Sö 3.1 kl 10 i kyrkan, Erikson, Sandstedt-Granvik, dörrvärdar Forsby
Julafton i kyrkan:
- 10 Julbön med de minsta, julberättelsen
- 12 Familjens julbön, julberättelsen,
Barnkören
- 14 Barnens julbön, Jakobstads svenska

www.karlebysvenskaforsamling.fi
Karleby svenska församling är en
aktiv församling i en tvåspråkig
miljö med ca 6000 medlemmar.
I församlingen finns två kantorstjänster som kräver högre högskoleexamen. Till den ena

kantorstjänsten
söker vi dig som har visioner för musiklivet i församlingen. Vi förväntar oss att du också vill arbeta bland
barn och ungdomar. Du behöver kunna samarbeta med
både anställda, frivilliga medarbetare och aktörer i det
lokala musiklivet.
Din ansökan vill vi ha senast 15.1.2016 kl 15.00.
Närmare information och behörighetskrav finns på:
www.kokkolanseurakuntayhtyma.fi/sv/lediga_arbetsplatser

Vår älskade mor,
moster och faster

Tove Ruusu
f. Rancken

* 8.5.1932 i Kimito

† 19.11.2015 i Uppsala

Leif
Tom och Margareta
Systrars och bröders
barn med familjer
Jordfästningen har
skett i kretsen av
de anhöriga.

Finska Missionssällskapet är en av Finlands evangelisk-lutherska kyrkas internationella aktörer och en av
utrikesministeriets samarbetspartner inom utvecklingsarbetet. Finska Missionssällskapets arbete omfattar
förkunnelse, tjänst och påverkansarbete i 30 länder. Vi jobbar tillsammans med 90 samarbetspartner i Afrika,
Asien, Europa och Latinamerika. www.finskamissionssallskapet.fi

Vi söker
Regionchef, Tanzania
som i egenskap av sällskapets representant ansvarar för partnersamarbetet samt i enlighet med vår strategi
och våra linjedragningar förverkligar samarbete inom följande områden: ekonomi, verksamhetsplanering och
personalresursering. Regionchefen ansvarar för förverkligandet tillsammans med våra samarbetspartner och
fungerar som regionens förman i administrativa ärenden samt i personalärenden.

Koordinator för det kyrkliga arbetet, Senegal
sakkunnig inom kyrkligt samarbete och koordinator för Finska Missionssällskapets församlingsfinansierade
projekt i regionen.

Koordinator för ekonomi till enheten för freds- och påverkansarbete, Helsingfors
med ansvar för ekonomisk planering, uppföljning och rapportering. Ekonomiförvaltning bör höra till den
ekonomiska koordinatorns kärnkunnande.
Ansökningstiden går ut 5.1.2016
Information om uppgifterna och ansökningsblanketter finns på adressen: www.suomenlahetysseura.fi/rekry
Mera information: rekryteringskoordinator Raila Mantere, tfn 020 7127 305, e-post
raila.mantere@suomenlahetysseura.fi
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Fridfull jul och ett välsignat Nytt År!
Kb TAGES
TAXI & BUSS
Korsholm
050-558 5984

Inremissionshemmet
06-7282010

www.folkhalsan.fi

SÖDERLÅNGVIKS
MUSEUM
Tel. 050 346 1207

www.soderlangvik.fi

www.kredu.fi

Pörtom
Hembygdsförening
www.aminnefolkpark.fi

www.svarvars.fi

Tel. 050-541 6092

Tervajoki
Tel. (06) 478 5440,

tfn: 010 327 1610,

www.efo.fi

Oy Östman
Trading Ab
www.siajaatelo.fi

Barman Anders FMA
Tfn 040-728 7339
Snappertuna

Tel. 050-5431528

Terjärv
www.restaurang-marinas.fi

Karleby
tfn. 040-500 9380

Begravningsbyrå Grönroos
Sibbo

www.tessescafe.fi

tfn. 09-239 2688

Br Bäcklund
Tel. 06-364 3140, Korsnäs
brbacklund@gmail.com

TACK!
God Jul och
Gott Nytt År!

Vasa
www.fransmanni.fi

Korsholms Kommun
www.korsholm.fi

Ab J. Tidstrand Oy
Tel. 06-352 1200

www.tidstrand.fi

BEGRAVNINGSTJÄNST
www.villaschildt.fi
(019) 241 1752

Kalmari
www.hautauspalvelukalmari.fi

www.kumi-jarvinen.com

Tel. 040 152 0592
www.enagolvochtak.fi
www.handelsmanscafe.fi
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RADIO & TV UNDER JUL- OCH NYÅRSTIDEN

INKAST MARIA SUNDBLOM LINDBERG

Andrum kl. 6.54

Hinna ikapp julen

(med repris 9.10)
Fre 18.12 Claus Terlinden, Karis Lö 19.12 8.53 Familjeandakt. Gunborg Lindqvist berättar om det fjärde adventsljuset (repris från 21.12.2013).
Må 21.12 Maria RepoRostedt, Helsingfors Ti 22.12
Ingemar Johansson, Mariehamn (repris från 19.12.2011)
Ons 23.12 Maria Boström,
Föglö To 24.12 kl. 6.54 och
9.03 Yvonne Terlinden, Karis (repris från 30.12.2011).
Lö 26.12 8.53 Familjeandakt. Lars Collmar läser ur
sin bok Helga Hund i Egypten (repris från 15.10.2005)
Må 28.12 Emma Audas, Helsingfors Ti 29.12 Emma Audas, Helsingfors Ons 30.12
Emma Audas, Helsingfors
To 31.12 Emma Audas, Helsingfors Lö 2.1 8.53 Familjeandakt. Lars Collmar läser ur
sin bok Helga Hund i Egypten
(repris från 22.10.2005) Må
4.1 Gun Lundell, Sibbo (repris
från 28.12.2011) Ti 5.1 Jan-Erik
Karlström, Mariehamn.
Radio Vega

Aftonandakt
kl. 19.15

Fre 18.12 Helene Liljeström, Sibbo Lö 19.12 17.58
Ett ord inför helgen, Jakobstads kyrka. Sö 20.12 Erik Vikström, Borgå Må 21.12
Bevarade ord: Julberättelser. Redaktör: Hedvig Långbacka Ti 22.12 Hilkka Olkinuora, Ingå Ons 23.12 Hilkka Olkinuora, Ingå Fre
25.12 Hilkka Olkinuora, Ingå Lö 26.12 17.58 Ett ord inför helgen, Nedervetils kyrka. Sö 27.12 Gud är kärleken.
Textläsare: Hedvig Långbacka och Lucas Snellman.
Må 28.12 Åsa Bevarade
ord: Julberättelser. Ti 29.12
Heidi Salonen, Helsingfors Ons 30.12 Hans Häggblom, Jakobstad (repris från
30.12.2002) To 31.12 Jockum
Krokfors, Jakobstad Fre 1.1 I
Jesu namn. Textläsare: Hedvig Långbacka och Mikael
Lindfelt (repris från 1.1.2010)
Lö 2.1 17.58 Ett ord inför helgen, Ekenäs kyrka. Sö 3.1
Jockum Krokfors, Jakobstad
Må 4.1 Gunilla Teir, Lappfjärd. Ti 5.1 Christine Eriks-

Jag skämdes länge över min julstress. Kände att jag på något sätt vanärade det heliga väntandet med att kryssa av långa
listor och flänga från julfest till släktfest. Ändå upprepades scenariot varje år,
till min egen stora förvåning och besvikelse. Men jag slutade att skämmas när
jag insåg att det var likadant för 2 000 år sedan. Den
stressigaste julen av alla, med de längsta köerna och
de hårdaste armbågarna och det mest ofärdiga hemmet någonsin, det var ju den första julen.

På annandag jul får vi sjunga med i De vackraste julsångerna på Yle Fem kl 14. Samma program hörs också Radio Vega redan på söndag 20.12 kl. 13.03. Foto: Leif Lindgren
son, Träskända (repris från
28.12.2009). Radio Vega.

Gudstjänst
Sö 20.12 kl. 13.03 De vackraste julsångerna från Jakobstads kyrka. Andakt: Bo-Göran Åstrand. Musikalisk ledare:
Lisen Borgmästars. Organist:
Diana Häggblom. Sång: Kören Cantate och dubbelkvartett. Musik: Anders Sjölind,
trumpet. Programledare: Mikael Nyman och Lena Sandberg. Programmet sänds i Radio Vega 20.12 kl. 13.03 och på
Yle Fem 26.12 kl. 14.00.
Julafton kl. 17.00 Julbön med
Borgå svenska domkyrkoförsamling. Predikant: Björn
Vikström. Liturg: Mari Puska.
Organist: Mikael Helenelund.
Sångsolist: Camilla WikstenRönnbacka. Textläsare: Benita Ahlnäs. Radio Vega.
Juldagen kl. 08.00 Julotta med Vasa svenska församling. Predikant: Mikael Forslund. Liturg: Tia-Maria
Nord. Organist: Dan Andersson. Musikalisk ledare: Mikael
Heikius. Sång och musik: församlingens förenade kyrkokör, manskör och ungdomsorkester. Radio Vega och Yle
Fem.
Annandag jul kl.13.03 Mässa
med Jomala församling. Predikant, liturg och förebedjare: Stefan Äng. Organist och
körledare: Eva-Helena Hansen. Kör: Ensemble Lauda-

mus. Solosång: Inger Lyyski.
Musik: Fredrik Erlandsson,
trumpet. Textläsare: KarlErik Perjus och Anette Karlsson. Radio Vega.

mer för nära. Ändå har han
skrivit flera psalmer, psalmer
för trolösa kristna. Himlaliv
i Yle Fem må 21.12 kl. 18.30,
repris: sö 27.12 kl. 13.45

Nyårsdagen 13.03 Musikgudstjänst med Ekenäsnejdens svenska församling.
Predikant och liturg: Anders
Lindström. Organist och kantor: Niels Burgmann. Musiker från Finländska Kammarorkestern medverkar. Radio Vega.
Sö 27.12 Gudstjänst med Nedervetils församling. Predikant och liturg: Anders Store. Organist, kantor och körledare: Sonja Smedjebacka.
Kör: Kyrkokören. Musik: Kyrkans Ungdoms blåskvartett,
dirigent Harry Kronqvist. Radio Vega.
Sö 3.1 Gudstjänst från Betesda Church i Raseborg.
Predikant: Oskar Sjöberg.
Mötesledare: Fredrik Martin.
Sång: församlingens barnkör
Glädjegung under ledning
av Linda Bergman och lovsångsteam. Solosång: Isak
Vilander. Radio Vega.

Inte munk men fader

Anders Hamberg är den första finlandssvensken som
blivit vigd till katolsk präst.
Får man vara introvert som
präst frågar sig fader Anders.
Himlaliv i Yle Fem må 4.1 kl.
18.30, repris sö 10.1 kl. 15.15

Då var absolut ingenting förberett. Maria hade säkert som
många andra väntande mammor bäddat färdigt för sin
kommande baby med nytvättade lakan och runt den
sängen hade hon troligtvis tänkt vagga omkring sina sista veckor. Men istället fick hon nu ta med sig tandborste
och kam i en liten påse, sätta sig på en åsna och skumpa obekvämt till en verkligt illa tajmad skattskrivning.
Josef och Maria hinner inte tillbaka. Babyn vill ut i Betlehem och ingenstans finns det plats för Maria att föda.
Allt är fullt och alla dörrar är stängda. Utom stallets och
istället för att få rulla in sin förstfödda i ett mjukt, varmt
och rent täcke så blir det inlindat i en dammig mantel och
får sova sin första natt i kons
krubba. Jag kan faktiskt inte tänka mig en mera stres�sig situation men Maria är sin
svåra uppgift mogen. Hon visar väg ut ur kaoset genom att
göra det bästa av situationen.

”Jag slutade
skämmas när
jag insåg att det
var likadant för
2 000 år sedan.”

Maria är en viktig julförebild genom att hon kan se
vad som på riktigt är viktigt och vad som kan vänta.
Det viktiga är inte det nytvättade, det idylliska och det
perfekta. Det viktiga är den mänskliga värmen, den
omslutande famnen, gemenskapen i natten. Josefs
och Marias förmåga att hantera det ofärdiga, att hitta
lösningar och acceptera att det inte blev som det var
tänkt är bara fantastiskt fin och den förmågan skulle
jag gärna få inslagen i ett vackert paket på julafton.
Ett paket som jag också gärna ger till någon annan.
Särskilt till dig som ytandas hela december, till dig
som bara har kvitton i plånboken, till dig som hamnade i rum 6 på avdelning 10, till dig som måste inhibera resan, till dig som är utan barnen första gången, till dig som inte hann få bygget färdigt, till dig som
är ensam första julen, till dig som är ensam igen, till
dig som jobbar, till dig som inte hann njuta i år heller.
Maria Sundblom Lindberg är psykoterapeut,
präst och publicist.

Delta i Åbo Akademis jubileumsinsamling

Himlaliv

En trolös kristen

Din gåva bidrar till internationell toppforskning för
samhällets och individens bästa och till utbildningen av de experter framtidens Finland behöver.

Enligt Lars Hulden är skapelseberättelsen en saga. Han
har hittat på en egen skapelsemyt och läser aldrig med i
bönerna i kyrkan. Det kom-
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”God undervisning
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Elina Pirjatanniemi
Professor
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kan ersätta bildning.
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BISKOPENS JULHÄLSNING

KATOLICISM UTVECKLING

Flyktingbarnet berör

Regler kan också förnyas

Ibland hör man berättas om
föräldrar som försökt lappa ihop sin vacklande relation genom ett gemensamt barn. Visserligen kan
omsorgen om barnet svetsa föräldrar samman för en
tid, men samtidigt finns det
en uppenbar risk att de problem som funnits bara skjuts
på framtiden, om de inte
lyfts upp och bearbetas. Det
är inte heller rätt mot det
lilla barnet att ge det uppgiften att fungera som kitt
i familjen.
Med risk för att förenkla allt för mycket tycker jag
man kan säga att julen berättar om en likartad problematik, om också med
bättre resultat. Bibeln berättar att relationen mellan Gud och mänskligheten är förstörd genom människans bortvändhet, själviskhet och annan synd. Men
nu skall denna relation räddas och det brutna försonas
genom ett barns födelse.

Skicka
insändaren till:

Kyrkpressen/opinion
Sandvikskajen 13, 00180
Helsingfors
E-post: redaktionen@
kyrkpressen.fi

Jesu födelse beskrivs uttryckligen som ett samarbete mellan Gud och människan, representerad av
den unga, ogifta och oerfarna tonåringen Maria. Hennes beredskap att föda Guds
son till världen kan ses som
urbilden för en människas
villighet att bli ett redskap
för Guds upprättande och
förvandlande kärlek.
Det är en födelse med
många hinder på vägen. Josef
överväger att överge sin trolovade, paret hittar inte logi för natten då barnet skall
födas, och efter en tid hotas
familjens lycka av Herodes grymma terrordåd mot
barnen i Betlehem. Den lilla
familjen drabbas av samma
öde som miljontals familjer
i vår värld i dag: de tvingas
fly till grannlandet.
Freden som änglarna i
julnatten utlovar känns
långt borta – både då och
nu. Barnet som kom för att
bygga en bro mellan him-

Insändare måste förses
med skribentens namn
samt för redaktionens
bruk även adress och telefonnummer. Anonyma
inlägg accepteras endast i
undantagsfall.

mel och jord har inte förmått överbrygga alla klyftor mellan människogrupper och nationer. Ändå är
det just omsorgen om barnen som åtminstone tidvis
förmår förena en splittrad
värld. Bilder av drunknade
barn har skakat om många
av oss och lockat fram viljan att hjälpa.
Barnet representerar det
heliga och okränkbara. Vi
får hoppas och be att barnet
i krubban och de nödlidande barnen omkring oss skall
få oss att inse vad som är
livets innersta mening och
mål: att visa omsorg om
andra; att hjälpa och stöda; att eftersträva fred och
försoning. Vi kan börja i våra dagliga människomöten, och sedan låta ringarna sprida sig på vattnet. Då
blir det en god jul, till glädje för Gud och människor.
BJÖRN VIKSTRÖM
biskop i Borgå

Obs! Insändarnas längd är
högst 1 200 tecken. Redaktionen förbehåller sig
rätten att förkorta insändarna.
Insänd text returneras
inte.

Jag börjar få en känsla av att
jag gjort ett misstag då jag låtit mina barn döpas in i den
katolska kyrkan. Nu senast i
och med att jag läste Jan-Peter Pauls insändare i Kyrkpressen 26.11.2015 ”Lura inte till nattvarden”.
Bör inte kyrkan vara en
plats för kärlek, andlig utveckling och tillväxt i stäl-

let för en akademisk debatt
om vems eller vilka regler
som skall följas?
Regler, såväl gamla som
nya, bör kunna diskuteras,
ifrågasättas och utvecklas
som den katolska kyrkans
påve Franciskus gör. Blir
världen verkligen en bättre
plats genom att inte tillåta kristna från olika kyrkor

att få ta del av nattvarden?
Precis som Björn Vikström svarar på Pauls insändare, är det inte prästerna som bjuder in, utan
Jesus. ”Låt barnen komma
till mig.”

Cecilia Paul
Helsingfors

SVAR TILL BISKOPEN

Okunskap eller desinformation
Svar till biskop Björn Vikström
i debatten om nattvarden:
Vikström lyfter fram den
grundläggande skillnaden
mellan den finska lutherska kyrkans och den allmänneliga katolska kyrkans förståelse av nattvarden respektive eukaristin.
Den helgonförklarade påven Johannes Paulus II behandlar frågan i sin rundskrivelse ”Ecclesia de Eucharistia” 17.04.2003 som
adresseras till alla katolska
biskopar, präster, diakoner,
lekmän och alla människor med god vilja (Katolinen
tiedotuskeskus 2003).
En katolik får inte motta
nattvard av en kristen präst
som inte har blivit vigd
präst enligt den katolska
kyrkans lagstiftning och sakramentala förståelse. Den-

na validitet gäller också den
ortodoxa kyrkan därför att
den i stort sett har samma
tro om de sju sakramenten. Undantag gäller enskilda individer från fall till fall,
dock endast med den lokala biskopens godkännande.
Den finska lutherska kyrkan och dess präster har inte apostolisk sakramental
kompetens enligt den katolska kyrkan.
Påven konstaterar i sin
skrivelse att praxisen att inbjuda katoliker till nattvard i
en kyrka som inte omfattar
den apostoliska successionens prästerliga sakramentala validitet är ett hinder
för ekumeniken och skapar oklarheter i förståelsen
kristna kyrkor emellan.
I Herrens bön konstateras ”inled mig inte i frestel-

se”. Detta gäller även bortkomna katoliker som söker sin egen kyrka och vill
motta Kristi sanna lekamen och blod. Här har även
lutherska kyrkan ett ansvar
att informera personer som
deltar i gudstjänster. De katolska och ortodoxa prästerna informerar regelbundet alla som deltar i mäs�sorna att de som inte hör till
deras kyrka inte får motta den heliga eukaristin. En
motsvarande praxis kunde även införas i lutherska
kyrkor. Därmed skulle den
riktiga ekumeniska attityden komma fram i hur kyrkorna ser och respekterar
varandra.

Jan-Peter Paul
katolik, Helsingfors

NÄSTA VECKA firar vi jul. Tisdagen den 5 januari
utkommer första numret av Kyrkpressen 2016.
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från Nyland
och Österbotten

A

lla berättelser i årets bok är inte lyckliga. För
Nepal var 2015 året när två kraftiga jordbävningar inom en månad drabbade regionen kring
Katmandu.

”Låt ditt milda ljus
få lysa in
med hopp och frid.”

Över 2 000 människor miste livet och nästan tio gånger så många skadades. Oändligt många fler miste sina hem.
Det har gått ett halvt år sedan katastrofen. Strålkastarljusen har slocknat eller riktats åt annat håll. Men
det finns också ljuspunkter och många som dagligen
gör en konkret insats.
År 2012, tre år före skalven, reste vår mångåriga bokförsäljare Ben Westerling tillsammans med sin hustru Maria, utsända av Finska Missionssällskapet, för
att jobba i Nepal. Det var inget obekant land för dem.
De har arbetat där i två perioder på 80- och 90-talet.
Ben är fortfarande kvar där. Vi är
stolta över honom och Maria. Företaget vill den här julen bidra till deras
arbete i Nepal genom en inbetalning
till Finska Missionssällskapet i stället för
att sända julkort.

I skolans julspel hade eleverna uppmanats improvisera. När Josef och Maria knackade på i ett av härbärgena fick de höra av ägaren att det inte finns plats.
”Men kom in på en hamburgare ändå”, fortsatte han.

Kyrkpressen och Fontana Media önskar läsare, församlingar, kunder, författare,
illustratörer, skribenter och samarbetspartners en

